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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕61 

เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
อ าเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   32,012,552   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  
และ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบริหารทั่วไป            รวม     9,086,736   บาท 
     งบบุคลากร          รวม     6,624,936   บาท 
 เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)       รวม     2,624,640   บาท 
 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก      จ านวน      ๖๙๕,๕๒๐  บาท    

-  เ งิ น เ ดื อ น น าย ก เ ท ศม น ต รี  ๒ ๗ , ๖ ๐๐  บ า ทต่ อ เ ดื อ น                   
จ านวน ๑ อัตรา  และรองนายกเทศมนตรี ๑๕,๑๘๐ บาทต่อเดือน                
จ านวน  ๒  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร     
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  จ านวน       ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 - เงินประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี  ๔,๐๐๐  บาทต่อเดือน  
จ านวน  ๑  อัตรา  และรองนายกเทศมนตรี   ๓,๐๐๐  บาทต่อเดือน      
จ านวน  ๒  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   จ านวน       ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 - เงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี ๔,๐๐๐ บาทต่อเดือน  
จ านวน  ๑  อัตรา  และรองนายกเทศมนตรี  ๓,๐๐๐  บาทต่อเดือน       
จ านวน  ๒  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมน            จ านวน        ๑๙๘,๗๒๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ๙,๖๖๐ บาทต่อเดือน  
จ านวน  ๑  อัตรา และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ๖,๙๐๐ บาทต่อเดือน  
จ านวน  ๑  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหาร 
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
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 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน    ๑,๔๙๐,๔๐๐ บาท   
 - ค่าตอบแทนประธานสภา ๑๕,๑๘๐ บาทต่อเดือน จ านวน ๑ 
อัตรา รองประธานสภา ๑๒,๔๒๐ บาทต่อเดือน  และสมาชิกสภาเทศบาล 
๙,๖๖๐ บาทต่อเดือน จ านวน ๑๐ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 
 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)          รวม   4,000,296  บาท                       
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน    3,603,000  บาท 
 - เงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี  จ านวน ๑๐ อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 
 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน       228,0๐๐ บาท   
  ๑. เงินประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาลและหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
ตั้งไว้ ๑44,0๐๐  บาท ดังนี้ 
       - เ งิ นประจ าต าแหน่ งปลั ด เทศบาล  (บริ หา รท้ องถิ่ น  
ระดับกลาง) 7,0๐๐ บาท  ต่อเดือน  จ านวน ๑ อัตรา (84,000) 
       - เงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด (อ านวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น) ๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน  จ านวน ๑ อัตรา (42,000) 
       - เงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าฝุายอ านวยการ (อ านวยการ
ท้องถิ่น ระดับต้น)  1,500 บาท ต่อเดือน  จ านวน 1 อัตรา  (18,000) 
       ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป          
งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 
 ๒.  เ งิ นค่ าตอบแทนเป็นราย เดื อนต าแหน่ งปลัด เทศบาล                    
(บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 7,0๐๐ บาทต่อเดือน จ านวน ๑ อัตรา         
ตั้งไว้ 84,0๐๐ บาท  ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ า         
ต าแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ า
ต าแหน่งที ่ได้รับ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป   (ส านักปลัด) 
 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า     จ านวน    169,296     บาท           
 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ าพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี  
ต าแหน่ง ภารโรง จ านวน ๑ อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 
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     งบด าเนินงาน       รวม      2,802,800   บาท 
 ค่าตอบแทน       รวม         145,000 บาท 
 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น      จ านวน        ๕๐,๐๐๐  บาท 
 -  ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
 ประเภทค่าเบี้ยประชุม      จ านวน          ๑๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าเบี้ยประชุมของสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการสภา
เทศบาลฯ ตลอดจนคณะกรรมการที่มาประชุมปฏิบัติภารกิจของเทศบาล
ต าบลบางปลาม้าฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน          ๑๐,๐๐๐ บาท 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจ าที่ได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน          ๖๕,๐๐๐ บาท         

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี  ตั้ ง ไ ว้                     
๒๕,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร            
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า  ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    จ านวน         ๑๐,๐๐๐ บาท                
 - เงินค่ารักษาพยาบาลนายกเทศมนตรีต าบลบางปลาม้า และบุคคล
ในครอบครัว  ตั้งไว้  ๕,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และบุคคลในครอบครัว  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ          
ค่ารักษาพยาบาล ได้ตามระเบียบฯ ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่าย จากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
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ค่าใช้สอย           รวม   ๑,280,๘๐๐ บาท 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน       25๐,๘๐๐   บาท   
- ค่าจ้างเหมาบริการท าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจัดท าปูายไวนิล/

ปู าย โฆษณา ค่ า ธรรมเนี ยมและค่ าลงทะ เบียนต่ างๆ ค่ า เย็บ เล่ ม                
เข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร หนังสือ คู่มือต่างๆ ค่าใช้จ่าย                 
ตามโครงการเครือข่าย Internet รวมทั้งค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก             
ค่าเช่าสิ่งของเครื่องใช้  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในกรณีที่เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้ ฯลฯ  ตั้งไว้  15๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 

- โครงการจ้ า ง เหมาบุคคลภายนอกเ พ่ือปฏิบัติ ง านรั กษา             
ความสะอาดอาคารสถานที่และบ ารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลต าบล    
บางปลาม้ า  เช่ น  อาคารส านั ก งาน/ปู องกันฯ , ศาลาประชาคม ,                  
อ า ค า ร ป ระ ช า สั ม พั น ธ์ ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว , ห้ อ ง น้ า ส า ธ า ร ณ ะ  ฯ ล ฯ                          
ตั้ งไ ว้  ๑๐๐,๘๐๐ บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลต าบล           
บางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ประจ าปี  ๒๕61  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  
การบริหารจัดการองค์กร  อยู่หน้าที่ 100 รายการที่ ๓  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     จ านวน       440,๐๐๐   บาท             

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน  
ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งไว้  ๑0๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร           
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ  
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป งานบริหารทั่ ว ไป                 
(ส านักปลัด) 

- ค่าจัดส่งคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ฯลฯ  
ตั้งไว้  12๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร  
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61                        หนา้   ๕๓                                      เทศบาลต าบลบางปลามา้.         
 

 
 

- โครงการฝึกอบรม/สัมมนาดูงานคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาล                
ตั้ งไ ว้  ๒๐๐ ,๐๐๐ บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี เทศบาลต าบล                
บางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ประจ าปี  ๒๕61  ยุทธศาสตร์ที่ ๕   
การบริหารจัดการองค์กร อยู่หน้าที่ ๙9  รายการที่ ๑ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ กลยุทธ์ที่  ๔  บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว
และโปร่งใส ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป               
งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
      ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                   จ านวน       450,000  บาท     

- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ                  
บดินทรเทพยวรางกูร  (28 กรกฎาคม) เนื่องในโอกาสพระราชพิธี                
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ตั้งไว้  ๗๐,๐๐๐ บาท  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4) ประจ าปี         
๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ ๔4 รายการที่ 9  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ กลยุทธ์ที่ ๑ การเทิดทูนสถาบันของ
ชาติและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 

- โครงการ เฉลิมพระเกี ยรติ สมเด็ จพระนาง เจ้ าพระบรม                 
ราชินีนารถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา              
(วันแม่  ๑๒ สิงหามหาราชินี) ตั้งไว้  5๐,๐๐๐ บาท  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ประจ าปี  ๒๕
61  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ 52 รายการที่ 9  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ กลยุทธ์ที่ ๑ การเทิดทูนสถาบันของ
ชาติและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 

- โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร                   
(วันพ่อแห่งชาติ) ตั้งไว้  5๐,๐๐๐  บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบาลต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  ประจ าปี  ๒๕61  
ยุทธศาสตร์         ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ 52 รายการที่ 9  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
คู่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
(ส านักปลัด) 
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- โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจ าปี ๒๕61  ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐ 
บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61–
๒๕๖4) ประจ าปี  ๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น อยู่หน้าที่ 
31         รายการที่ ๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับ
ชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   (ส านักปลัด) 

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 
สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา หรือการ
เลือกตั้ง อ่ืนตามนโยบายรัฐบาล ตั้งไว้ 15๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจาก             
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านัก
ปลัด) 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการ 
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ            
ใช้สนามบิน ฯลฯ ตั้งไว ้ ๒๐,๐๐๐  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 

- ค่าของขวัญ  ของรางวัลหรือเงินรางวัล  ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ 
พวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ ตั้งไ ว้      
๑๐,๐๐๐  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร  งาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 

- โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยประจ าปี ๒๕61 ตั้งไว้  
๕๐,๐๐๐ บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า          
(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  ประจ าปี  ๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหาร
จัดการองค์กร อยู่หน้าที่ ๙9 รายการที่ ๓  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
ที่ ๖ การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการ
บริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน      ๑4๐,๐๐๐  บาท    
 - ค่ าบ ารุ งรักษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน   เช่น              
เครื่ อ งคอมพิว เตอร์  เ ครื่ อ งขยาย เสี ย ง  รถยนต์ ส่ ว นกลา ง  ฯลฯ                  
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท) ตั้งไว้              
4๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหาร    
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
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- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  (ส านักปลัด) 

ค่าวัสดุ         รวม          365,๐๐๐   บาท 
ประเภทวัสดุส านักงาน        จ านวน       ๑0๐,๐๐๐   บาท   
- ค่าจัดซื้อ  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  

สิ่ งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้ งานในระยะเวลา             
ประมาณ ๑ ปี แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท           
ให้จัดเป็นวัสดุ  เช่น  โต๊ะ–เก้าอ้ีท างาน  โต๊ะอเนกประสงค์  เก้าอ้ีพลาสติก  
ชั้นวางเอกสาร  ตู้อเนกประสงค์  โทรศัพท์ส านักงาน  เครื่องเคลือบบัตร  
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น วารสาร นิตยสารคู่มือ   การปฏิบัติงาน  
ระเบียบ  กฎหมาย  และอ่ืนๆ  ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 

ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ       จ านวน         15,๐๐๐   บาท   
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟูาและวิทยุต่าง ๆ เช่น ปลั๊กไฟสายไฟ             

ตลับแยกสายไฟ  และอ่ืนๆ  ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้   ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านัก
ปลัด) 

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน          ๓๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าจัดซื้อถ้วยชาม แก้ว ถังน้ า  ผ้าปู โต๊ะ ไม้กวาด ไม้ถู พ้ืน           

น้ าดื่ม ที่นอน กระติกน้ าร้อน  กระติกน้ าแข็ง  ถังแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
(ส านักปลัด) 

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน           ๕๐,๐๐๐ บาท  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก/

ใน  ฟิล์มกรองแสง อะไหล่รถยนต์  หัวเทียน ฯลฯ และอุปกรณ์อ่ืนๆ                 
ที่ เข้าประเภทรายจ่ายนี้   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน         ๑0๐,๐๐๐ บาท   
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง  และ

เครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และการใช้ในราชการอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย น้ ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ๙๑ น้ ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ๙๕  
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น้ ามันดีเซล  น้ ามันหล่อลื่น จารบี ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่       จ านวน         ๑๐,๐๐๐   บาท   
- ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม  พู่กันและสี  แถบบันทึกเสียง

และภาพ  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยายเลนส์ซูม  เมมโมรี่
การ์ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร             
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน         6๐,๐๐๐   บาท  
- ค่ า ตลั บหมึ กส าหรั บ เครื่ อ ง พิม พ์แบบเล เซอร์ / อิ งค์ เ จ็ ท  

กระดาษพิมพ์  แผ่นCD/DVD สายเคเบิล  แปูนพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์     
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เครื่องกระจายสัญญาณ (HUB) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ หรืออ่ืนๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร                
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 

 
ค่าสาธารณูปโภค              รวม        515,๐๐๐  บาท    
ประเภทค่าไฟฟูา       จ านวน       ๓0๐,๐๐๐   บาท 
- ค่ากระแสไฟฟูาส านักงาน ศาลาประชาคม และกิจการที่เกี่ยวข้อง

ของเทศบาลต าบลบางปลาม้า ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 

ประเภทค่าน้ าประปา        จ านวน       ๑00,๐๐๐   บาท 
- ค่าน้ าประปาส านักงาน  ศาลาประชาคม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป               
(ส านักปลัด) 

ประเภทค่าโทรศัพท์        จ านวน         6๐,๐๐๐  บาท  
- ค่าโทรศัพท์ส านักงาน  และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร  และ

หัวหน้าส่วนราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 

ประเภทค่าไปรษณีย์        จ านวน           ๕,๐๐๐ บาท   
- ค่าส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ  ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป          
(ส านักปลัด) 

ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม      จ านวน         ๕๐,๐๐๐   บาท  
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์ เน็ต  ค่าต่อสัญญา/               

จดทะเบียน Domain name ส าหรับเว็บไซต์เทศบาล และค่าสื่อสารอ่ืนๆ
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป             
งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
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งบลงทุน          รวม         156,000 บาท 

ค่าครุภัณฑ์           รวม         156,000 บาท 
ประเภทครภุัณฑ์ส านักงาน      จ านวน            6,000  บาท 
- จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมส านักงาน  ปรับสูงต่ า  และขาเป็นไฟเบอร์  

จ านวน  2 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ตั้ ง งบประมาณรายจ่ ายตามราคาท้ องถิ่ น )  ตั้ ง ไ ว้  6 ,0๐๐ บาท                 
ตามแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  
ประจ าปี  ๒๕61  รายการที่ ๓  อยู่หน้าที่ 104-108 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป    
(ส านักปลัด) 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     จ านวน      ๑5๐,๐๐๐    บาท  
- ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ  

(รายจ่ ายเพื่ อ ให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติที่ มี วง เ งิน เกินก ว่า                
๕,๐๐๐ บาท)   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหาร            
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ          รวม       ๓6,๐๐๐    บาท 
     งบด าเนินงาน           รวม       ๓6,๐๐๐    บาท 
 ค่าตอบแทน           รวม       ๑๕,๐๐๐   บาท 
 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น      จ านวน        ๑๕,๐๐๐    บาท 
 - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
พ้ืนฐานในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (กอง
การศึกษา) 
 ค่าใช้สอย           รวม       21,๐๐๐   บาท                        

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน        ๑๖,๐๐๐   บาท   
- ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติ

ราชการ  และการให้บริการต่อประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 
ประจ าปี  ๒๕61  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น  อยู่หน้าที่ 32  
รายการที่  2  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (ส านักปลัด) 
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ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                    จ านวน        5,๐๐๐   บาท     
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน/แผนพัฒนา

เทศบาลต าบลบางปลาม้า  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลต าบล                
บางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจ าปี ๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่ ๑                 
การพัฒนาท้องถิ่น  อยู่หน้าที่ 32 รายการที่  ๒ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๖  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป            
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (ส านักปลัด) 
 
งานบริหารงานคลัง          รวม   2,767,604   บาท 
     งบบุคลากร           รวม   2,223,804   บาท 
 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)         รวม   2,223,804   บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน      จ านวน    1,955,964  บาท 

- เงินเดือนพนักงาน  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  
จ านวน  ๖  อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 
 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน        60,๐๐๐ บาท   
  - เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (อ านวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น)  ๓,๕๐๐  บาทต่อเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)  (42,000) 
  - เงินประจ าต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง (อ านวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น)  1,500  บาทต่อเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)   (18,000) 

ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า      จ านวน       207,840  บาท   
- ค่าจ้างลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี  

ต าแหน่ง นักการ จ านวน ๑ อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 

 

     งบด าเนินงาน                    รวม     ๕3๕,๘๐๐   บาท 
 ค่าตอบแทน           รวม       8๕,๐๐๐  บาท 
 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น                 จ านวน       6๐,๐๐๐    บาท 

- ค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  4๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
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- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา , คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท     
ตั้ งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ ว ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป             
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน         ๑๐,๐๐๐   บาท  
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน

เทศบาล  และลูกจ้างประจ า ที่ได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน          ๑๐,๐๐๐  บาท  
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กอง
คลัง) 

ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล      จ านวน            ๕,๐๐๐ บาท 
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ให้แก่พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า  และบุคคลในครอบครัว  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ        
ค่ารักษาพยาบาล ได้ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)    
 ค่าใช้สอย               รวม      ๒78,8๐๐  บาท 
 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน        ๒38,๘๐๐ บาท  

- ค่าจ้างเหมาบริการท าอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น ค่าจัดท าปูายไวนิล/
ปูายโฆษณา  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บเล่มเข้า           
ปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารและสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  รวมทั้ งค่าจ้ างเหมา
บุคคลภายนอก  ค่าเช่าสิ่งของเครื่องใช้  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในกรณี             
ที่เทศบาลไม่สามารถด าเนินการเองได้ ฯลฯ  ตั้งไว้  8,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง  (กองคลัง) 
 - ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าสมุดเช็ค ฯลฯ ตั้งไว้ ๒,๐๐๐ บาท           
ตั้ งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป                
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 
 - ค่าปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ  ตั้งไ ว้  
๒๐,๐๐๐  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 
  - โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศ (GIS) ตั้งไว้  
๑๐๔,๔๐๐  บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า  
พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  ประจ าปี  ๒๕61  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ
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องค์กร  อยู่หน้าที่  ๑๐9  รายการที่  ๖  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 
 - โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่ง
พนักงานธุรการของกองคลัง  ตั้งไว้  ๑๐๔,๔๐๐  บาท  ตามแผนพัฒนา         
ท้องถิ่นสี่เทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ประจ าปี  ๒๕61  
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการองค์กร  อยู่หน้าที่  ๑10  รายการที่  ๙  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 
 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                  จ านวน         ๒0,๐๐๐   บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ   ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน         ๒0,๐๐๐   บาท  
- ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ   เช่น  โต๊ะ  

เก้าอ้ี  ตู้  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์  รถยนต์ส่วนกลาง 
ฯลฯ  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (วงเงินไม่เกิน  ๕,๐๐๐  บาท)   ตั้งจ่ายจากเงิน   
อุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 
 ค่าวัสดุ             รวม        ๑30,๐๐๐  บาท 

ประเภทวัสดุส านักงาน        จ านวน          5๐,๐๐๐  บาท  
- ค่าจัดซื้อ กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  

สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลา ประมาณ  
๑ ปี แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ให้จัดเป็นวัสดุ  
เช่น โต๊ะ-เก้าอ้ีท างาน  โต๊ะอเนกประสงค์  เก้าอ้ีพลาสติก  ชั้นวาง เอกสาร             
ตู้อเนกประสงค์  โทรศัพท์ส านักงาน  เครื่องเคลือบบัตร  สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์  เช่น  วารสาร  นิตยสารคู่มือการปฏิบัติงาน  ระเบียบ  
กฎหมาย  และอ่ืนๆ  ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน          ๑๐,๐๐๐  บาท  
- ค่าจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ท าความสะอาด  เช่น  จาน  ชาม  

กระติกน้ าร้อน ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน          1๐,๐๐๐ บาท  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของยานพาหนะ  เช่น  แบตเตอรี่  ยาง

นอก/ใน  ฟิล์มกรองแสง  อะไหล่รถยนต์  หัวเทียน ฯลฯ และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ที่ เข้าประเภทรายจ่ายนี้   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 
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ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน          20,๐๐๐  บาท 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ส าหรับรถส่วนกลางและเครื่องมือ

เครื่ อ ง ใ ช้ ที่ ต้ อ ง ใช้ น้ ามั น เ ชื้ อ เพลิ ง  ประกอบด้ วย  น้ ามั น เบนซิ น                        
แก๊สโซฮอล์  ๙๑  น้ ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ๙๕  น้ ามันดีเซล  น้ ามันหล่อลื่น 
จารบี ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหาร             
งานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน         ๔๐,๐๐๐   บาท 
- ค่าจัดซื้อตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์/อิงค์เจ็ท  กระดาษพิมพ์  

แผ่นซีด ี สายเคเบิล  แปูนพิมพ์  เมนบอร์ดเมาส์  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ   
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เครื่องอ่านข้อมูลแบบCD-ROM ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน         
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 

ค่าสาธารณูปโภค             รวม        15,๐๐๐  บาท     
ประเภทค่าไปรษณีย์        จ านวน         15,๐๐๐  บาท   
- ค่าส่งไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  

ฯลฯ ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ ว ไป                 
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
          

       งบลงทุน                      รวม       20,0๐๐  บาท 
ค่าครุภัณฑ์              รวม       20,000   บาท 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ านวน        ๒๐,๐๐๐   บาท   
- ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ  

(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ 
บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป                
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 

 

          งบเงินอุดหนุน           รวม        ๑๕,๐๐๐   บาท 
 เงินอุดหนุน           รวม        ๑๕,๐๐๐  บาท    

ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จ านวน         ๑๕,๐๐๐   บาท  
- เงินอุดหนุนเทศบาลต าบลตะค่า  เพ่ือเป็นค่าจัดท า “โครงการ 

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61”                   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖
4)ประจ าปี  ๒๕61  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น อยู่หน้าที่ ๑19 
รายการที่ ๓ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับชีวิตและ
ความปลอดภั ย ในชี วิ ตและทรัพย์ สิ น  ( ได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯแล้ว)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน       รวม    2,066,464  บาท 
     งบบุคลากร            รวม       808,464  บาท 
 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)          รวม       808,464  บาท                       
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน        338,088  บาท 
 - เงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี  จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน          
การรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน  (งานปูองกันฯ) 

ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า     จ านวน        470,376 บาท   
- ค่าจ้างลูกจ้างประจ าพร้อมทั้ง เงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า  

ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยนต์ดับเพลิง,รถยนต์
บรรทุกน้ า)  รวม ๒ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
(งานปูองกันฯ) 

 
     งบด าเนินงาน           รวม    1,288,000 บาท 
 ค่าตอบแทน           รวม         55,000  บาท 
 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น                 จ านวน         ๒๐,๐๐๐ บาท 

- ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล   
และลูกจ้างประจ า  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน              
(งานปูองกันฯ) 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน          ๑๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน

เทศบาล และลูกจ้างประจ าที่ได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา  
ความสงบภายใน  (งานปูองกันฯ) 
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ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน        ๒๐,๐๐๐    บาท  
- เ งินช่ วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ

ลูกจ้างประจ า  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (งาน
ปูองกันฯ) 

ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล       จ านวน          ๕,๐๐๐    บาท 
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่  พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า  และบุคคลในครอบครัว ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล ได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน (งานปูองกันฯ) 

ค่าใช้สอย              รวม   ๑,๑68,๐๐๐  บาท 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน     ๑,๐๑๓,๐๐๐  บาท 
- ค่าจ้างเหมาบริการท าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจัดท าปูาย           

ไวนิล/ปูายโฆษณา  ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าเย็บเล่ม  
เข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร  หนังสือ  คู่มือต่างๆ รวมทั้ง
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก  ค่าเช่าสิ่งของเครื่องใช้  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ใน
กรณีท่ีเทศบาลไม่สามารถด าเนินการเองได้ ฯลฯ ตั้งไว้  ๕,๐๐๐  บาท   ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (งานปูองกันฯ) 

- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานดับเพลิงและ
บรรเทาสาธารณภัย  งานกู้ชีพ  กู้ภัย  และงานรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ  (8  อัตรา)  ตั้งไว้ ๑,๐๐๘,๐๐๐ บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบาลต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61 -๒๕๖4) ประจ าปี  ๒๕61  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารจัดการองค์กร  อยู่หน้าที่  ๑15  รายการที่ ๘ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (งานปูองกันฯ) 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        จ านวน      105,๐๐๐  บาท 

 - โครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงาน ของ อปพร. เทศบาล
ต าบลบางปลาม้า  ตั้งไว้  25,๐๐๐ บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61 -๒๕๖4) ประจ าปี  ๒๕61  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารจัดการองค์กร อยู่หน้าที่ ๑13 รายการที่ ๒ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน  (งานปูองกันฯ) 
 - โครงการลดอุบัติ เหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศบาล            
ต าบลบางปลาม้า ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาล
ต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ประจ าปี ๒๕61 ยุทธศาสตร์          
ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น อยู่หน้าที่ 36 รายการที่ ๑ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
(งานปูองกันฯ) 
 - โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศบาล      
ต าบลบางปลาม้า  ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาล                 
ต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจ าปี  ๒๕61  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาท้องถิ่น  อยู่หน้าที่  36  รายการที่  ๒ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่  ๓  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน (งานปูองกันฯ) 
 - โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ต าบลบางปลาม้า ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี              
เทศบาลต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  ประจ าปี  ๒๕61 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร อยู่หน้าที่ 113 รายการที่ ๑ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน (งานปูองกันฯ) 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ฯลฯ  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน  (งานปูองกันฯ) 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน         ๕๐,๐๐๐   บาท 
- ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิ นที่ช ารุด            

(วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)  เช่น  อุปกรณ์/เครื่องมือดับเพลิง  รถยนต์
ดับเพลิง  รถยนต์บรรทุกน้ า  เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (งานปูองกันฯ) 
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ค่าวัสดุ              รวม       35,๐๐๐   บาท 
ประเภทค่าวัสดุส านักงาน       จ านวน        ๑๐,๐๐๐    บาท   
- ค่าจัดซื้อ กระดาษ ปากกา ดินสอ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร

และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ ๑ ปี  แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือ
ชุดหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ให้จัดเป็นวัสดุ  เช่น  โต๊ะ– เก้าอ้ีท างาน  โต๊ะ
อเนกประสงค์  เก้าอ้ีพลาสติก  ชั้นวางเอกสาร ตู้อเนกประสงค์  โทรศัพท์
ส านักงาน  เครื่องเคลือบบัตร  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  เช่น  
วารสาร  นิตยสารคู่มือการปฏิบัติงาน  ระเบียบ  กฎหมาย  และอ่ืนๆ            
ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
(งานปูองกันฯ) 

 

ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ       จ านวน          ๑๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา และอุปกรณ์ไฟฟูาส าหรับซ่อมแซมภายใน

อาคารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น  ฟิวส์  สวิทซ์ไฟฟูา  สายไฟฟูา  
ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟูา ถ่านไฟฉาย ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน  (งานปูองกันฯ) 

 

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน          ๑๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าจัดซื้อถังน้ า  ผ้าปูโต๊ะ  ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน ที่นอน  กระติกน้ า

ร้อน  กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน  (งานปูองกันฯ) 

 

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน            5,๐๐๐  บาท 
- ค่าจัดซื้อตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ /อิงค์เจ็ท              

แผ่นซีดี  คีย์บอร์ด  เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (งานปูองกันฯ) 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย        รวม   1,030,๐๐๐  บาท 
      

       งบด าเนินงาน                    รวม      ๔๓๐,๐๐๐  บาท 
 ค่าวัสดุ              รวม      ๔๓๐,๐๐๐   บาท 

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน       ๑๐๐,๐๐๐   บาท  
- ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  ยางนอก/ใน  

ฟิล์มกรองแสง อะไหล่รถยนต์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม ฯลฯ  รถยนต์ดับเพลิง  รถยนต์บรรทุกน้ ารถเครนกระเช้า 
ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน             
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (งานปูองกันฯ) 

 

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน      ๒๐๐,๐๐๐    บาท   
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับรถยนต์ดับเพลิงรถยนต์

บรรทุกน้ า  รถเครนกระเช้า  เครื่องหาบหาม  เครื่องสูบน้ าระบบดับเพลิง  
เครื่องสูบน้ าระบบปูองกันน้ าท่วม  และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิง  ประกอบด้วย  น้ ามันเบนซิน  แก๊สโซฮอล์ ๙๑ น้ ามันเบนซินแก๊ส
โซฮอล์ ๙๕  น้ ามันดีเซล  น้ ามันหล่อลื่น   จารบีฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (งานปูองกันฯ) 

 

ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย       จ านวน         ๓๐,๐๐๐   บาท   
- ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายส าหรับพนักงาน  เช่น  ชุดหมีดับไฟ

พร้อมแถบสะท้อนแสง  เสื้อคลุมดับเพลิง  หมวกดับเพลิง  รองเท้ายาง
ดับเพลิง  ชุดฟอร์ม เข็มขัด  หมวก  รองเท้า  ของอปพร. ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงิน อุดหนุนทั่ ว ไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน             
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (งานปูองกันฯ) 

 

ประเภทวัสดุอื่นๆ                 จ านวน      ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
- ค่ าจัดซื้ อถั ง เคมีดับ เพลิ ง  ค่ า อัดน้ ายาผงเคมีแห้ ง   ตู้ เคมี                

สายดับเพลิง  หัวฉีดดับเพลิ ง   ท่อดูดน้ าดับเพลิง  ถุงมือดับ เพลิ ง                  
วัสดุอุปกรณ์ใช้งานดับเพลิง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                
(งานปูองกันฯ) 
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       งบลงทุน            รวม     60๐,๐๐๐    บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์             รวม     ๑5๐,๐๐๐    บาท  

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน      ๑5๐,๐๐๐    บาท 
- ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ 

เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ าฯลฯ (รายจ่าย
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท)               
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน              
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งานปูองกันฯ) 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค              จ านวน      450,000   บาท 

-  โครงการขยายระบบท่อดับเพลิงภายในชุมชนบ้านกกม่วง          
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 501 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลก าหนด (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  
ประจ าปี ๒๕61  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร  อยู่หน้าที่ 
115  รายการที่  9 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน   (งาน
ปูองกันฯ) 
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แผนงานการศึกษา 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        รวม    2,036,508  บาท 
     งบบุคลากร           รวม       945,108   บาท 
 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)         รวม       945,108  บาท 
          ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน        435,804  บาท 

- เงินเดือนพนักงาน  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  
จ านวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา           
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา) 
 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน        ๔๒,๐๐๐  บาท   

- เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา (อ านวยการ
ท้องถิ่น  ระดับต้น) ๓,๕๐๐  บาทต่อเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา) 

ประเภทเงินเดือนพนักงานถ่ายโอน      จ านวน         258,468 บาท  
- เงินเดือนส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก , ครู ค.ศ.1  พร้อมทั้ง

เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน  ๑  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
(กองการศึกษา) 

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา            จ านวน         42,000  บาท 
- เงินวิทยฐานะช านาญการ ที่ผ่านการตรวจประเมินผลงาน

พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  คนละ 3,500  บาทต่อเดือน  
จ านวน 1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา) 

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง              จ านวน       142,836   บาท 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก           

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  จ านวน ๑ อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
(กองการศึกษา) 

ประเภทเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง    จ านวน         24,000   บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง          

ตามภารกิจ  อัตราคนละ 2,000 บาทต่อเดือน จ านวน ๑ อัตรา                
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (กองการศึกษา) 
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     งบด าเนินงาน                    รวม     ๑,141,๔๐๐ บาท 
 ค่าตอบแทน           รวม        6๕,๐๐๐  บาท 
 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น        จ านวน          ๒๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลและ

พนักงานจ้าง  ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา)  

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน          ๑๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน

เทศบาล  และพนักงานจ้างที่ได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา) 

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน          1๐,๐๐๐  บาท 
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และบุตรของ

ข้าราชการบ านาญ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา) 

ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล      จ านวน            ๕,๐๐๐  บาท 
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ให้แก่  พนักงานเทศบาล  

ลูกจ้างประจ า ข้าราชการบ านาญ และบุคคลในครอบครัว  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ได้ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับการศึกษา              
(กองการศึกษา) 

ประเภทค่าสวัสดิการส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเล็ก , ครู ค.ศ. 1      จ านวน           20,000  บาท 
- ค่าการศึกษาของบุตร  ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ.2541  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา           
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา) 

ค่าใช้สอย           รวม       ๔9๑,๔๐๐ บาท   
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน        ๔5๖,๔๐๐  บาท 
- ค่าจ้างเหมาบริการท าอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น ค่าจัดท าปูายไวนิล/

ปูายโฆษณา  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บเล่ม เข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร  หนังสือ  คู่มือต่างๆ รวมทั้งค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอก  ค่าเช่าสิ่งของเครื่องใช้  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในกรณีที่
เทศบาลไม่สามารถด าเนินการเองได้  ฯลฯ ตั้ งไ ว้  2๐,๐๐๐ บาท                  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (กองการศึกษา) 
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- ค่าจ้างเหมารถรับ -ส่ง  เด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่             
ตั้งไว้  ๑๑๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา) 

- ค่าล้าง/อัดภาพสี  ค่าเข้ากรอบรูปต่างๆ ฯลฯ ตั้งไว้  ๒,๐๐๐ 
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา) 

- ค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลห้องน้ าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ , 
อาคารห้องสมุด/ที่ อ่ านหนั งสื อชุมชนฯลฯ ตั้ ง ไ ว้  ๑๐,๐๐๐ บาท                  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (กองการศึกษา) 

- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานด้านการดูแล        
เด็กเล็กและท าความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนย์การ
เรียนรู้  ตั้งไว้ ๑๐๐,๘๐๐ บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบล
บางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจ าปี  ๒๕61  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ 41 รายการที่ 10 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๔  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา  (กองการศึกษา) 

- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
การศึกษา  ตั้งไว้  ๑๐๙,๒๐๐  บาท  ตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบล
บางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจ าปี ๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่  ๒          
การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่  42 รายการที่  ๑1 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาการ  กีฬามุ่งความ       
เป็นเลิศในระดับสากล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา) 

- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานพนักงานธุรการ
ของกองการศึกษา  ตั้งไว้  ๑๐๔,๔๐๐  บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี
เทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  ประจ าปี ๒๕61 ยุทธศาสตร์        
ที่  ๕  การบริหารจัดการองค์กร อยู่หน้าที่ ๑10  รายการที่ ๘ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและ
บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา) 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        จ านวน         2๐,๐๐๐   บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่ พัก  
ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา)  
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ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน         15,๐๐๐  บาท    
- ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น  โต๊ะ เก้าอ้ี               

ตู้  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง ฯลฯ  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับการศึกษา                
(กองการศึกษา)  

 

ค่าวัสดุ              รวม      ๔๔๐,๐๐๐  บาท   
ประเภทวัสดุส านักงาน        จ านวน          ๖๕,๐๐๐  บาท 
- ค่าจัดซื้อ กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  สิ่ งของที่มีลักษณะคงทน

ถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ ๑ ปี แต่มีราคาหน่วย
หนึ่ง               หรือชุดหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท  ให้จัดเป็นวัสดุ  เช่น  
โต๊ะ/เก้าอ้ีท างาน                 โต๊ะอเนกประสงค์  เก้าอ้ีพลาสติก  ชั้นวาง
เอกสาร  ตู้อเนกประสงค์  โทรศัพท์ส านักงาน  เครื่องเคลือบบัตร  สิ่งพิมพ์ที่
ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  เช่น  วารสาร  นิตยสารคู่มือการปฏิบัติงาน  
ระเบียบ  กฎหมาย  และอ่ืนๆ  ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
(กองการศกึษา)  

ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ       จ านวน            ๕,๐๐๐  บาท  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาส าหรับซ่อมแซมภายในอาคารศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา) 

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน          ๓๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ท าความสะอาด เช่น จานชาม           

ไม้กวาด  ผงซักฟอก  กระติกน้ าร้อน  กระติกน้ าแข็ง  ถังแก๊ส ฯลฯ           
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (กองการศึกษา) 

ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)       จ านวน        ๒50,๐๐๐  บาท  
- ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่

และโรงเรียนวัดบ้านหมี่ ฯลฯ  (ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับการศึกษา                 
(กองการศึกษา) 
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ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน          ๑๕,๐๐๐  บาท  
- ค่ าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม พู่กันและสี  แถบ

บันทึกเสียงและภาพ  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  เลนส์
ซูม  เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา) 

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน          75,๐๐๐  บาท  
- ค่าจัดซื้อตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์/อิงค์ เจ็ท  

กระดาษพิมพ์  แผ่นซีดี  สายเคเบิล  แปูนพิมพ์  เมนบอร์ด  เมาส์  เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เครื่องอ่านข้อมูล
แบบซีดีรอม ฯลฯ  ส าหรับใช้ในงานของกองการศึกษาและงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา           
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)  
 ค่าสาธารณูปโภค             รวม        85,๐๐๐  บาท    
 ประเภทค่าไฟฟูา        จ านวน         65,๐๐๐   บาท  

- ค่ากระแสไฟฟูาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก            
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (กองการศึกษา)  

ประเภทค่าน้ าประปา        จ านวน         ๑๘,๐๐๐  บาท 
- ค่าน้ าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก          

เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (กองการศึกษา)  

ประเภทค่าไปรษณีย์        จ านวน            ๒,๐๐๐  บาท   
- ค่าส่งไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร 

ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา) 
 

งบลงทุน             รวม       10,0๐0 บาท 
ค่าครุภัณฑ์              รวม       10,0๐๐ บาท 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน         ๑๐,๐๐๐   บาท  
- ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ  

(รายจ่ ายเพื่ อ ให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติที่ มี วง เ งิน เกินก ว่า                 
๕,๐๐๐  บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา         รวม      828,0๐๐  บาท 
     งบด าเนินงาน           รวม      828,0๐๐   บาท 
 ค่าใช้สอย              รวม      813,0๐๐   บาท 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         จ านวน      447,900 บาท 
- โ ค ร งก า ร สนั บ ส นุ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก า ร บ ริ ห า ร สถ านศึ กษ า                

(อาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐ บาท                    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 
ประจ าปี  ๒๕61  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ 38 
รายการที่ ๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การส่งเสริมการศึกษา                            
การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             
(กองการศึกษา)  

- โ ค ร งก า รสนั บ ส นุ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก า ร บ ริ ห า ร สถ านศึ กษ า                
(อาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านหมี่) ตั้งไว้  380,000 บาท              
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 
ประจ าปี ๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ 120 
รายการที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  การส่งเสริมการศึกษา                            
การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    
(กองการศึกษา) 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าจัด         
การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ตั้งไว้ 68,0๐๐ บาท                
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  
ประจ าปี  ๒๕61  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ 29 
รายการที่ ๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การส่งเสริมการศึกษา                            
การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                   
(กองการศึกษา) 
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- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)   ตั้งไว้ 5,000 บาท ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 
ประจ าปี ๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ 29 
รายการที่ ๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  การส่งเสริมการศึกษา  
การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
(กองการศึกษา) 

- โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  
ประจ าปี  ๒๕61  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  อยู่หน้าที่  
40  รายการที่  5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การส่งเสริม
การศึกษา  การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา            
(กองการศึกษา) 

- โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             
วัดบ้านหมี่  ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบล          
บางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจ าปี ๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่  ๒                   
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  อยู่หน้าที่  ๓9 รายการที่  3 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศใน
ระดับสากล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (กองการศึกษา) 
 

ค่าวัสดุ               รวม       ๑๕,๐๐๐   บาท 
ประเภทวัสดุการศึกษา          จ านวน       ๑๕,๐๐๐   บาท 
- ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  (กองการศึกษา) 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข         รวม   3,284,112  บาท 
     งบบุคลากร            รวม    1,154,112  บาท 
 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)          รวม    1,154,112  บาท                       
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน        896,388   บาท 

- เงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี จ านวน ๓ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุข) 
 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน        ๔๒,๐๐๐ บาท   

- เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุข (ระดับ ๗) 
๓,๕๐๐  บาทต่อเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุข) 

ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า      จ านวน       215,724 บาท 
- ค่าจ้างลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี  

ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)  จ านวน               
๑  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข) 

 

     งบด าเนินงาน           รวม   ๑,560,๐๐๐  บาท 
 ค่าตอบแทน           รวม        ๕๕,๐๐๐  บาท 
 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น      จ านวน          ๒๐,๐๐๐  บาท   
- ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล  

ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข) 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน         ๑๐,๐๐๐   บาท  
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงาน

เทศบาล  และลูกจ้างประจ าที่ได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุข) 
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ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน       ๒๐,๐๐๐  บาท  
- เ งินช่ วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ

ลูกจ้างประจ า  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข) 

ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล      จ านวน         ๕,๐๐๐   บาท 
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่  พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า  และบุคคลในครอบครัว  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ            
ค่ารักษาพยาบาล ได้ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กอง
สาธารณสุข) 

 

ค่าใช้สอย             รวม    ๑,175,๐๐๐ บาท 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน     ๑,120,๐๐๐  บาท 
- ค่าจ้างเหมาบริการท าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจัดท าปูายไวนิล/

ปูายโฆษณา  ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บเล่ม  เข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร  หนังสือ  คู่มือต่างๆ รวมทั้งค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอก  ค่าเช่าสิ่งของเครื่องใช้  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในกรณีที่
เทศบาลไม่สามารถด าเนินการเองได้  ฯลฯ ตั้ งไ ว้ ๑2,๐๐๐ บาท                   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข)  

- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า                    
ตั้งไว้ ๑,1๐๘,๐๐๐ บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบล            
บางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ประจ าปี ๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่ ๑              
การพัฒนาท้องถิ่น  อยู่หน้าที่ 37 รายการที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข) 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       จ านวน         ๑5,๐๐๐   บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข)  
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ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน         ๔๐,๐๐๐   บาท 
- ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน  เช่น เครื่อง

คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกขยะ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควันฯลฯ 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)  ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
(กองสาธารณสุข) 

 

ค่าวัสดุ            รวม       ๓30,๐๐๐  บาท 
ประเภทวัสดุส านักงาน      จ านวน         2๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร 

และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ  ๑  ปี แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือ
ชุดหนึ่ งไม่ เกิน ๕,๐๐๐ บาท ให้จัดเป็นวัสดุ  เช่น โต๊ะ–เก้า อ้ีท างาน                 
โต๊ะอเนกประสงค์  เก้าอ้ีพลาสติก  ชั้นวางเอกสาร  ตู้อเนกประสงค์  
สิ่งพิมพ์        ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  เช่น  วารสาร  นิตยสารคู่มือการ
ปฏิบัติงาน  ระเบียบ  กฎหมาย  และอ่ืน  ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก 
เงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
(กองสาธารณสุข)  

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน         ๓๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ท าความสะอาดและจัดเก็บขยะมูลฝอย                

เช่น  จาน ชาม  กระติกน้ าร้อน ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข)  

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน         ๔๐,๐๐๐  บาท  
- ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ยางนอก/ใน  

ฟิล์มกรองแสง  อะไหล่รถยนต์  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข) 

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน       ๑2๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับรถยนต์บรรทุกขยะ  

รถจักรยานยนต์ และเครื่องมือเครื่องใช้   ที่ต้องใช้น้ า มันเชื้อเพลิง
ประกอบด้วย  น้ ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ๙๑ น้ ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ๙๕ 
น้ ามันดีเซล  น้ ามันหล่อลื่น จารบี  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
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ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                       
(กองสาธารณสุข) 

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์      จ านวน         10,๐๐๐   บาท 
- ค่ าจัดซื้ อน้ ายา เคมีตรวจสารยาเสพติด ขวดใส่ปัสสาวะ                   

น้ ายาตรวจหาแบคทีเรียในอาหาร SI๒ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข              
(กองสาธารณสุข) 

ประเภทวัสดุการเกษตร        จ านวน         ๔๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าจัดซื้อสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช              

ต้นไม้  ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกฯลฯ                
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข)   

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน         ๑๐,๐๐๐   บาท 
- ค่าจัดซื้อตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์/อิงค์เจ็ท  แผ่น

ซีดี  คีย์บอร์ด  เมาส์เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
(กองสาธารณสุข) 

ประเภทวัสดุอื่นๆ        จ านวน        ๖๐,๐๐๐    บาท 
- ค่าจัดซื้อทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย  น้ ายาเคมีหมอกควันก าจัด

ยุงลาย  น้ ายาเคมีฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                 
(กองสาธารณสุข) 
 
     งบลงทุน             รวม     5๕๐,๐๐๐  บาท 

ค่าครุภัณฑ์              รวม     5๕๐,๐๐๐  บาท 
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา        จ านวน       5๐๐,๐๐๐   บาท 

   - ค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง  พร้อมติดตั้งและเทฐาน
ยึดประจ าชุมชนในเขตเทศบาลฯ  ส าหรับติดตั้งให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ  
ออกก าลังกาย (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้องถิ่น)   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 
ประจ าปี ๒๕61  ยุทธศาสตร์ที่   ๑ การพัฒนาท้องถิ่น  อยู่หน้าที่ 1 
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รายการที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข) 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     จ านวน        ๕๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ  เช่น  

รถยนต์บรรทุกขยะ  รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า  ๕,๐๐๐ บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               
(กองสาธารณสุข) 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น        รวม      120,๐๐๐  บาท 
     งบด าเนินงาน                    รวม      120,๐๐๐  บาท 
 ค่าใช้สอย              รวม      120,๐๐๐   บาท 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       จ านวน      120,๐๐๐  บาท 
- โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันและการควบคุมโรค  ,                    

การจัดการอบรมให้ความรู้การปูองกันโรคต่างๆ เช่น โรคไข้หวัดนก               
โรคไข้หวัดใหญ่ มะเร็งปากมดลูก ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000บาท  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 
ประจ าปี ๒๕61  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ ๔๒ 
รายการที่ ๖ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน  (กองสาธารณสุข) 

- โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันอบรมให้ความรู้และการ
ควบคุมการปูองกันโรคเอดส์  ตั้งไว้ 10,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจ าปี ๒๕61  
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ ๔๒ รายการที่ ๖ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน                     
(กองสาธารณสุข) 

- โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันอบรมให้ความรู้และการ
ควบคุมการปูองกันโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 10,000 บาท  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจ าปี ๒๕61  
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ ๔๒ รายการที่ ๖ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
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แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน              
(กองสาธารณสุข) 

- โครงการด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า(ฉีดวัคซีน) ตั้งไว้ 20,000 บาท (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค             
คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานของ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ  เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0994  ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์  2560)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  (กองสาธารณสุข) 

- โครงการก าจั ดผั กตบชวาและวั ช พืช ในแหล่ งน้ า ใน เขต                                  
เทศบาลต าบลบางปลาม้า ตั้งไว้ 30,000 บาท   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี เทศบาลต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจ าปี  ๒๕61              
ยุทธศาสตร์ที่ 6  อยู่หน้าที่ 108 รายการที่  1  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่  2  ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข              
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  (กองสาธารณสุข) 

- โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า             
ตั้งไว้  30,000  บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลา
ม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจ าปี ๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม อยู่หน้าที่  108 รายการที่  1  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การเสริมสร้างและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข                  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  (กองสาธารณสุข) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        รวม    2,497,968  บาท 
     งบบุคลากร           รวม    1,595,568  บาท 

เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)         รวม    1,595,568  บาท                        
ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน    1,535,568 บาท 
- เงินเดือนพนักงาน  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  

จ านวน ๕ อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 
 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน          60,๐๐๐  บาท   

- เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง (อ านวยการท้องถิ่น  
ระดับต้น) ๓,๕๐๐  บาทต่อเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)  
(42,000) 

- เงินประจ าต าแหน่งนักบริหารงานการช่าง (อ านวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น) 1,500 บาท 
ต่อเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)  (18,000) 
      
     งบด าเนินงาน           รวม      742,400  บาท 
 ค่าตอบแทน           รวม        70,000  บาท 
 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น      จ านวน         35,000 บาท 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ ตั้งไว้  ๑๕,๐๐๐ บาท  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 

- ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล   
และพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   (กองช่าง) 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน        ๑๐,๐๐๐    บาท 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน

เทศบาล ที่ได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
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ราชการปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน         ๒๐,๐๐๐   บาท 
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ตั้งจ่ายจาก         

เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน  (กองช่าง)  

ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล      จ านวน           ๕,๐๐๐   บาท 
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงานเทศบาลและ

บุคคลในครอบครัว ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ได้ตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)  

 

ค่าใช้สอย             รวม     ๒4๔,๔๐๐    บาท 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน      194,๔๐๐    บาท 
- ค่าจ้างเหมาบริการท าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าโฆษณาและ

เผยแพร่  ค่าติดตั้งไฟฟูา  ติดตั้งประปา  จ้างเหมาเดินท่อประปาค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ  
ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร  หนังสือ  คู่มือต่างๆ รวมทั้งค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอก  ค่าเช่าสิ่งของเครื่องใช้  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ในกรณีที่
เทศบาลไม่สามารถด า เนินการเองได้ฯลฯ ตั้ ง ไ ว้  9๐,๐๐๐ บาท                    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 

- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างไฟฟูา
ของกองช่างเทศบาลต าบลบางปลาม้า ตั้งไว้ ๑๐๔,๔๐๐ บาท ตาม
แผนพัฒนาท้องถ ิ ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 
ประจ าปี ๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่หน้าที่  ๙
8 รายการที่  ๑15 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การน าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่าย หมวดอื่นๆ        จ านวน         ๓๐,๐๐๐   บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักค่าบริการ
จอดรถ ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
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สนามบิน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 

 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน         ๒๐,๐๐๐   บาท 
- ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เช่น เครื่อง

คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
(วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน              
(กองช่าง) 

 

ค่าวัสดุ           รวม          ๔08,๐๐๐   บาท  
ประเภทวัสดุส านักงาน        จ านวน         ๑๐,๐๐๐   บาท 
- ค่าจัดซื้อกระดาษ  ปากกา  ดินสอ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร 

และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ  ๑  ปี แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือ
ชุดหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ให้จัดเป็นวัสดุ  เช่น  โต๊ะ – เก้าอ้ีท างาน  โต๊ะ
อเนกประสงค์  เก้าอ้ีพลาสติก  ชั้นวางเอกสาร  ตู้อเนกประสงค์  โทรศัพท์
ส านักงาน  เครื่องเคลือบบัตร  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  เช่น  
วารสาร  นิตยสารคู่มือการปฏิบัติงาน  ระเบียบ  กฎหมาย  และอ่ืนๆ  ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 

ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ       จ านวน       ๑๖๐,๐๐๐   บาท 
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟูา เช่น สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา  ฟิวส์         

เทปพันสายไฟฟูา  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 

ประเภทวัสดุก่อสร้าง        จ านวน       ๒๐๐,๐๐๐   บาท 
- ค่าจัดซื้อ  ค้อน  ตะปู  สี  ไม้ต่างๆ  เหล็กเส้นปูนซีเมนต์  ทราย  

กระเบื้อง  สังกะสี  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน           ๕,๐๐๐   บาท 
- ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ยางนอก/ใน  

อะไหล่รถจักรยานยนต์  และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กอง
ช่าง) 

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน        ๑0,๐๐๐    บาท  
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับรถจักรยานยนต์   และ

เครื่องมือเครือ่งใช้  ที่ต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประกอบด้วย  น้ ามันเบนซินแก๊ส
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โซฮอล์ ๙๑ น้ ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ๙๕ น้ ามันดีเซล  น้ ามันหล่อลื่น               
จารบีฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 

 
ประเภทวัสดุการเกษตร        จ านวน           ๕,๐๐๐   บาท 
- ค่าจัดซื้อสารเคมีปูองและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์พันธุ์พืช  ต้นไม้   

ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน  (กองช่าง) 

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่       จ านวน          ๓,๐๐๐    บาท 
- ค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม  พู่กันและสี  แถบ

บันทึกเสียงและภาพ  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  เลนส์
ซูม  เมมโมรี่การ์ด ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน     (กองช่าง) 

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน         ๑๕,๐๐๐   บาท 
- ค่าจัดซื้อตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์/อิงค์เจ็ท          

แผ่นซีดี  หมึกเครื่องพิมพ์  คีย์บอร์ด  เมาส์เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์   เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ             
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 

ค่าสาธารณูปโภค        รวม            2๐,๐๐๐   บาท 
ประเภทค่าไฟฟูา        จ านวน         2๐,๐๐๐   บาท 
- ค่ากระแสไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

เทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
      
      งบลงทุน         รวม         ๑6๐,๐๐๐    
บาท 

ค่าครุภัณฑ์          รวม         ๑6๐,๐๐๐   
บาท 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จ านวน      15๐,๐๐๐    บาท 
- เพ่ือจ่ายเครื่องพิมพ์แบบแปลนหน้ากว้างขนาด A1  

จ านวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1. เครื่องพิมพ์แบบแปลนหน้ากว้างขนาดไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว 
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 2. พิมพ์ได้สีและขาวด า 
  3. พิมพ์ได้ทั้งกระดาษม้วนและแผ่น 
 4. ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุดไม่น้อยกว่า 2400x1200 dpi 
 5. มีขาตั้งพร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม รองรับการพิมพ์ผ่านเครือข่าย 
อินเตอร์เนตได้ 
 6. สามารถรับกระดาษมาตรฐานได้ตั้งแต่ A4 – A1 
 7. มีการรับประกันอย่างน้อย 2 ปี 
(ตั้งราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบล
บางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจ าปี ๒๕61 อยู่หน้าที่ 104-107 
รายการที่ ๑  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่าง) 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     จ านวน         ๑๐,๐๐๐   บาท 
- ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ  เช่น 

รถจักรยานยนต์  เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า  ๕,๐๐๐ บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  (กองช่าง) 

 

งานไฟฟ้าถนน            รวม    2,445,000 บาท 
     งบลงทุน            รวม    2,445,000 บาท 
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          รวม    2,445,000  บาท 

ประเภทต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก               จ านวน    1,086,000  บาท 
- โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านเก่า  ตั้งไว้  

136,000  บาท  (รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลก าหนด ) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ประจ าปี 2561 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน อยู่หน้าที่ 8 รายการที่ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การ
น าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟูาถนน  
(กองช่าง) 

- โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ าข้างศาลาประชาคมเทศบาล
ต าบลบางปลาม้า ตั้งไว้  300,000  บาท (รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลก าหนด)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลต าบลบางปลาม้า                   
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่หน้าที่ 12 รายการที่ 15 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 
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- โครงการปรับปรุงห้องรับรองด้านข้างเวทีในศาลาประชาคม
เทศบาลต าบลบางปลาม้า  ตั้งไว้  50,000  บาท  (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลา
ม้า  (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่หน้าที่ 13 รายการที่ 16 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

- โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลฯ   ตั้งไว้  150,000  บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่หน้าที่ 13 รายการที่ 17 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

- โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสะพานแขวนบริเวณหน้าตลาด              
เก้าห้อง-วัดลานคา  ตั้งไว้  50,000  บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่หน้าที่ 13 รายการที่ 18 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

- โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุข้างศาลาประชาคม   
ตั้งไว้  50,000  บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน อยู่หน้าที่ 14 รายการที่ 19 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕           
การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชนงานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

- โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบล            
บางปลาม้า  (ชั้นล่าง)  ตั้งไว้  350,000 บาท (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลต าบล                   
บางปลาม้า (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่หน้าที่ 14 รายการที่ 21 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕ การน าการเปลี่ยนแปลงด้าน                    
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การบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             จ านวน         540,000 บาท 
-โครงการจัดซื้อซุ้มตั้ งฐานเฉลิมพระเกียรติฯ (รัชกาลที่ 10)    

พร้อมติดตั้ง  ขนาดกว้าง 3  เมตร ขนาดสูง 4.60 เมตร  จ านวน 1 ซุ้ม         
ตั้งไว้  290,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลา
ม้า  (พ.ศ.๒๕61 -๒๕๖4) เ พ่ิมเติม (ฉบับที่  1 ) ประจ าปี   ๒๕61  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่  7 รายการที่ 
1  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล คู่การ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน                   
(กองช่าง) 

- โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟูาสาธารณะภายในชุมชนตลาดเก้าห้อง    
(รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลก าหนด)  ตั้ งไ ว้ 250,000 บาท              
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 1)  ประจ าปี  ๒๕61  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ 7 รายการที่ 1 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒         
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล คู่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค      จ านวน        719,000  บาท 
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอย 5 พ้ืนที่

ด าเนินการไม่น้อยกว่า 78 ตารางเมตร  หนา 0.15 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด  ตั้งไว้  71,000 บาท  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพ่ิมเติม                           
(ฉบับที่ 1)  ประจ าปี  ๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อยู่หน้าที่ 8 รายการที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การน าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน                  
ตั้ งจ่ ายจากเงิน อุดหนุนทั่ วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน                        
งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

- โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชนบ้านเก่า  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด  ตั้งไว้  140,000 บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น           
สี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)  
ประจ าปี  ๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่หน้าที่ 
8 รายการที่  2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การน าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน                    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน  
(กองช่าง) 
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- โครงการขุดลอกคลองวัดบ้านหมี่จากประตูน้ าถึงบ่อเลี้ยงกุ้ง  
ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร  ลึก 0.15 เมตร ยาว  750 เมตร  (วัชพืช) 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด  ตั้งไว้  43,000 บาท      
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1)  ประจ าปี  ๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่หน้าที่  9 รายการที่ 5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๕     การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 
 - โครงการขุดลอกคลองดาดคอนกรีตจาก นานางบรรจง ถึง               
น า น า ย กิ ต ติ พ ง ษ์  ข น า ด ก ว้ า ง  1 . 2 0  เ ม ต ร  ลึ ก  0 . 3 0  เ ม ต ร                       
ยาว  770 เมตร รายละเ อียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลก าหนด                    
ตั้งไว้  15,000  บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลา
ม้า (พ.ศ.๒๕61 -๒๕๖4) เ พ่ิมเติม (ฉบับที่  1)   ประจ าปี   ๒๕61 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่หน้าที่ 9 รายการที่ 6 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการ
บริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

- โครงการขุดลอกคลองดาดคอนกรีต ซอย 17 ปากทาง ถึง                 
ถนนชลประทาน ขนาดกว้าง  1.20 เมตร  ลึก 0.50 เมตร ยาว 1,080 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด  ตั้งไว้  43,000 บาท         
ตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 
ประจ าปี ๒๕61 เพ่ิมเติม ฉบับที่  1  ยุทธศาสตร์ที่   ๔  การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่หน้าที่  10  รายการที่  7  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้               
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

- โครงการขุดลอกคลองจากหลังบ่อขยะเทศบาลผ่านค่ายลูกเสือ  
ถึงบ้านนางรจนา ถึง บ้านนายผิน  พร้อมวางท่อ กว้าง  2.50 เมตร                   
ลึก 0.60 เมตร ยาว 470 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด ตั้งไว้  62,000 บาท  ตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบล          
บางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจ าปี ๒๕61 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  อยู่หน้าที่ 10 รายการที่ 8  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน   (กองช่าง) 
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- โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด  ตั้งไว้ 14,000 บาท           
ตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 
ประจ าปี ๒๕61 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน อยู่หน้าที่  12  รายการที่ 13  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 
๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้
มาตรฐาน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

- โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนคอนกรีตจากบ้านนายปร่วน ถึง 
บ้านนายอุดม อุดมยง  ความยาว  193 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลก าหนด  ตั้งไว้ 95,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาล
ต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจ าปี ๒๕61 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  อยู่หน้าที่ 10 รายการที่ 9 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด พร้อมบ่อพักน้ า            
ตรงทางเข้าซุ้มประตูข้างโบสถ์วัดบ้านหมี่  รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด  ตั้งไว้  90,000  บาท  ตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาล
ต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจ าปี ๒๕61 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  อยู่หน้าที่ 15 รายการที่  22  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณตลาดนัดริมถนน  3351  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 46 เมตร พร้อมบ่อพัก  4 บ่อ  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด  ตั้งไว้ 146,000 บาท  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจ าปี ๒๕
61 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                  
อยู่หน้าที่15 รายการที่  23 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  7                       
การโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ ในเกณฑ์ที่ดีได้
มาตรฐาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน                      
งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 
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ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    จ านวน      ๑๐๐,๐๐๐    บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่ง

ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ถนน สะพาน รางระบายน้ า  
ดาดคอนกรีต  เสาไฟฟูา  สนามเด็กเล่น และรายการอ่ืนๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้   (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่ มีวงเงิน                     
เกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 
 
 
งานบ าบัดน้ าเสีย            รวม      210,000 บาท 
     งบลงทุน            รวม      210,000 บาท 
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          รวม      210,000 บาท 

ประเภทระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ า             จ านวน      210,000   บาท 
(ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกฯ) 

- โครงการจ้างเหมาประกอบเรือตัดผักตบชวาและวัชพืช (เรือตัดผัก) 
ขนาดไม่น้อยกว่าขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ความยาว 4.60 เมตร          
(ตามแบบที่เทศบาลก าหนด)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบาง
ปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจ าปี ๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล คู่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่นยืน  ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบัดน้ าเสีย  (กองช่าง) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน        รวม      381,๐๐๐  บาท 
     งบด าเนินงาน           รวม      381,๐๐๐  บาท 
 ค่าใช้สอย           รวม      280,๐๐๐  บาท 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      จ านวน       280,๐๐๐   บาท 
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท     

เพ่ือเป็นการจัดการอบรมให้ความรู้ , การศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามแผนพัฒนา
ท้ อ ง ถิ่ น สี่ ปี เ ท ศบาล ต า บลบ า งปล า ม้ า  ( พ . ศ . ๒ ๕61  –๒๕๖4 )                        
ประจ าปี ๒๕61  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น  อยู่หน้าที่ 27  
รายการที่ 3  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การยกระดับชีวิต และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน  (ส านักปลัด) 
      - โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล ฯลฯ 
ตั้งไว้ 6๐,๐๐๐ บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า  
(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจ าปี  ๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การพัฒนา
เศรษฐกิจ อยู่หน้าที่  54-56 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓                        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  (กองการศึกษา) 
 - โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อบ ร ม แ ล ะ จั ด กิ จ ก ร ร ม ส า ห รั บ ผู้ สู ง อ า ยุ                          
ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า     
(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจ าปี  ๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
อยู่หน้าที่ 27 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน  (กองการศึกษา) 

- โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ จั ด กิ จ ก ร ร ม ส า ห รั บ ส ต รี                             
ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐ บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า             
(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจ าปี  ๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
อยู่หน้าที่ 28 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับชีวิตและ
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น  ตั้ ง จ่ า ย จ า ก เ งิ น ร า ย ไ ด้                          
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน  (กองการศึกษา) 
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     งบเงินอุดหนุน           รวม      ๑01,๐๐๐  บาท 
 เงินอุดหนุน           รวม      ๑01,๐๐๐  บาท    

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ       จ านวน         60,๐๐๐   บาท 
- เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด

จังหวัดสุพรรณบุรี   ตามโครงการประชารัฐร่วมใจต่อสู้  เพ่ือเอาชนะ                     
ยาเสพติดอย่างยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรี  ตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาล
ต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจ าปี ๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่ ๑              
การพัฒนาท้องถิ่น  อยู่หน้าที่ ๑18 รายการที่ 1  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๓ การยกระดับชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัยพ์สิน             
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสาธารณสุข) 

ประเภทเงนิอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์    จ านวน          41,๐๐๐  บาท 
- เงินอุดหนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในการ

ด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน จ านวน ๕ ชุมชนๆ ละ 8,2๐๐ บาท              
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61 –                
๒๕๖4) ประจ าปี  ๒๕61  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น อยู่หน้าที่  
119  รายการที่ ๒ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัยพ์สิน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (กองสาธารณสุข) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งานกีฬาและนันทนาการ           รวม       60,๐๐๐   บาท 
     งบด าเนินงาน           รวม       6๐,๐๐๐   บาท 
 ค่าใช้สอย           รวม       6๐,๐๐๐   บาท 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        จ านวน         6๐,๐๐๐ บาท 
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของเทศบาล                     

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 
ประจ าปี ๒๕61  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร อยู่หน้าที่  
103  รายการที่ 3  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การน าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  (กองการศึกษา) 
     
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น          รวม      350,๐๐๐  บาท 
     งบด าเนินงาน                    รวม      255,๐๐๐  บาท 
 ค่าใช้สอย              รวม      255,๐๐๐  บาท 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     จ านวน      ๑05,๐๐๐   บาท 
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจ าปี  ๒๕60                         

(จัดกิจกรรมแห่พระแก้วเก้าห้อง)  ตั้งไว้  5๐,๐๐๐  บาท  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจ าปี                  
๒๕61  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  อยู่หน้าที่ 51 รายการ
ที่ 7 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว                 
สู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน             
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  (กองการศึกษา) 

-  โ ค ร งก า ร จั ด ง านกิ จ ก ร รมวั น กตัญญู แ ล ะวั น ผู้ สู ง อ า ยุ                  
ประจ าปี  ๒๕61  ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบาลต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61 -๒๕๖4) ประจ าปี  ๒๕61  
ยุทธศาสตร์ที่   การพัฒนาคุณภาพชีวิต  อยู่หน้าที่  51 รายการที่  8 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล          
คู่การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน             
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  (กองการศึกษา) 
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- โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา         

ตั้งไว้  15,๐๐๐  บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลา
ม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจ าปี ๒๕61  ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  อยู่หน้าที่ 49 รายการที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
ที่  ๒ ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว สู่ ส า ก ล คู่ ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น     
(กองการศึกษา) 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      จ านวน       ๑๕๐,๐๐๐   บาท 
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ  ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4) ประจ าปี           
๒๕61  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา) 
      

งบเงินอุดหนุน           รวม        ๙๕,๐๐๐  บาท 
เงินอุดหนุน              รวม        ๙๕,๐๐๐  บาท 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ       จ านวน          ๙๕,๐๐๐  บาท 
- เงินอุดหนุนอ าเภอบางปลาม้าตามโครงการแข่งขันเรือยาว

ประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่  ๑7  ประจ าปี  ๒๕61  
ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า                
(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจ าปี  ๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  อยู่หน้าที่ 123 รายการที่  3  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๒  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  คู่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา) 

- เงินอุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการจัดงานประเพณี                        
แห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี ๒๕61 ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท              
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  
ประจ าปี ๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่  123            
รายการที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวสู่สากล  คู่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่ งยืน  (ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว)            
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา) 

-  อุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการจัดงาน “เย็นทั่วหล้า 
มหาสงกรานต์  สุพรรณบุรี ประจ าปี ๒๕61” ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท                
ตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  
ประจ าปี  ๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  อยู่หน้าที่ ๔5 
รายการที่  ๑3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวสู่สากล  คู่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่ งยืน   (ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว)                  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  (กองการศึกษา) 
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แผนงานงบกลาง 
 
 

งานงบกลาง             รวม    4,828,160  บาท 
     งบกลาง           รวม    4,456,160  บาท 

1.  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม         จ านวน          7,8๐๐   บาท 
     - เ พ่ื อจ่ า ย เป็ น เ งิ นประกันสั ง คมของพนั ก งานจ้ า ง                 

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  โดยค านวณตั้งจ่ายใน
อัตราร้อยละ ๕  ของอัตราค่าจ้าง  ตามที่กฎหมายก าหนด   (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป) 

2.  ประเภทสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  จ านวน        ๑8,๐๐๐   บาท 
    -  เงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ให้แก่           

ผู้ปุวยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่
ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้ โดยผู้ปุวยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อ
เดือนครบทั้ง 12 เดือน  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

3.  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      จ านวน    3,500,000  บาท 
     - โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561   (จ านวน 397 คน)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
3.  ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ      จ านวน       30,000   บาท 
     - โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้ผู้

พิการหรือทุพพลภาพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ านวน 65 คน)              
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

4.  ประเภทส ารองจ่าย       จ านวน      ๒๐๐,๐๐๐   บาท 
- เงินส ารองจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและกรณี

จ าเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
5.  ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน     จ านวน        80,360   บาท 
- ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามเกณฑ์ที่ที่

ประชุมใหญ่เป็นผู้ก าหนด ตั้งไว้  27,360  บาท โดยพิจารณาจากรายรับ
จริงประจ าปีที่ผ่านมาของสมาชิก (ยกเว้น เงินกู้เงินจ่ายขาด  และเงิน
อุดหนุนทุกประเภท) แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ
งบประมาณรายรับดังกล่าว  ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้
       วิธีค านวณ 
       รายรับจริงประจ าปีที่ผ่านมา  (ปี ๒๕๕9)  =  ๑6,378,730.91 
       ร้อยละ  ⅙   ของ  ๑6,378,730.91  =  ๑6,378,730.91 x  ๐.๐๐๑๖๗                                                                                 

           =  27,352 
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 - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ในการด าเนินของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  ตั้งจ่ายตามฐานจริงประจ าปี
งบประมาณ  2561  ตั้งไว้  53,000  บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) 
 ประเภทเงินช่วยพิเศษ               จ านวน          ๒๐,๐๐๐  บาท 

- เงินช่วยเหลือค่าท าศพพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง  ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ                    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 
     งบบ าเหน็จ/บ านาญ           รวม       372,000 บาท 
 ประเภท เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่น (กบท.)      จ านวน        372,000  บาท 
- เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

ในอัตราร้อยละ ๒% ของประมาณการรายรับ (ไม่รวมเงินกู้เงินจ่ายขาด 
และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  ตั้งไว้  372,00๐  บาท  (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)  ซึ่งเทศบาลต้องเบิกเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  ส าหรับจ่ายเป็นเงินบ านาญรายเดือนให้กับ นายอ าพล  ซื่อเลื่อม  
ข้าราชการบ านาญ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๖    
 

 
 
 
 
 


