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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปลาม้า ทุกท่าน  
 

 บัดนี้   ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า  จะได้เสนอร่าง  เทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา  เทศบาลต าบลบางปลาม้า  อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลบางปลาม้า  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง      
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  สถานะการคลัง 
     ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
     ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖0 
 ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  29,586,468.81      บาท 
 ๑.๑.๒  เงินสะสม     18,528,572.85   บาท     (รวมเงินฝาก กสท.   7,158,644.37  บาท)
 ๑.๑.๓  ทุนส ารองเงินสะสม                    17,841,193.78      บาท 
 ๑.๑.๔  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย     จ านวน   -   โครงการ 
               รวมเป็นเงิน         -           บาท 

๑.๑.๕  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน    -        โครงการ                 
             รวม                  -            บาท 
๑.๑.๖  เงินกู้คงค้าง             -            บาท 

๒. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  ๒๕60 
      (๑)  รายรับจริงทั้งสิ้น                                      27,003,802.34 บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร          326,336.15 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต        96,855.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               379,498.10 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               -      บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด           95,580.00    บาท 
 หมวดรายได้จากทุน         -         บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร           15,402,522.09 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                         5,944,337.00 บาท 
      (๒)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์           4,758,674.00 บาท   
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(๓)  รายจ่ายจริง            จ านวน     22,411,038.60     บาท  ประกอบด้วย 

    งบกลาง     3,987,118.71     บาท   
  งบบุคลากร               10,148,939.00     บาท 
  งบด าเนินงาน           5,240,104.50     บาท 
  งบลงทุน          2,538,876.39     บาท 
  งบรายจ่ายอื่น       -                 บาท 
  งบเงินอุดหนุน       496,000.00      บาท 
      (๔)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์           -            บาท 
      (๕)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   จ านวน     3,343,000    บาท 
 
๓.  งบเฉพาะการ 
      ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  กิจการสถานธนานุบาล 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.    -     มรีายรับจริง     -     บาท   รายจ่ายจริง -      บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืน ๆ     -      บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล      -      บาท 
  ก าไรสุทธิ       -      บาท 
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ............  -      บาท 
  ทรัพย์จ าน า       -      บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62 

เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

๒.๑  รายรับ 
 

 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  ๒๕60 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕61 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕62 

  รายได้จัดเก็บเอง 
     หมวดภาษีอากร 325,826.95 380,000.00 385,000.00 

     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 83,969.00 161,500.00 111,100.00 

     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 289,013.31 430,000.00 385,000.00 

     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 90,250.00 50,000.00 40,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 789,059.26 1,021,500.00 921,100.00 

  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     หมวดภาษีจัดสรร 17,135,000.00 17,080,000.00 17,797,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้    อปท.อปท.  17,135,000.0017,135,000.00  17,080,000.0017,080,000.00  17,797,000.00 

  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    
     - เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม    
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 

9,000,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 
 

     - เงินอุดหนุน - ค่าจัดการเรียนการสอนของ       
ศพด. (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว) 

65,000.00 68,000.00 70,000.00 

     - เงินอุดหนุน - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับ ศพด.  (ค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน   
ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

- - 50,000.00 

     - เงินอุดหนุน–อาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย 250,000.00 250,000.00 110,000.00 

     - เงินอุดหนุน–อาหารกลางวันเด็กปฐมวัย 630,000.00 610,000.00 250,000.00 

     - เงินอุดหนุน–อาหารเสริม(นม) เด็กประถมศึกษา - - 190,000.00 

     - เงินอุดหนุน–อาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา - - 400,000.00 

     - เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

     - เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,600,000.00 3,500,000.00 4,000,000.00 

     - เงินอุดหนุน - เบี้ยยังชีพคนพิการ 630,000.00 630,000.00 700,000.00 
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รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  ๒๕60 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕61 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕62 

       หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
       - เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(เงินเดือน  ค่าตอนแทน เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
และสวัสดิการส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  
พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก) 

412,220.00 475,104.00 400,000.00 

     - เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

- - 100,000.00 

     - เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน  
ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูา 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 

- - 3,000.00 

     - เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการ 
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

- - 10,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14,599,220.00 14,045,104.00 14,795,000.00 

รวม 3322,,525233,,279279..2266  32,32,146146,604.00,604.00  3333,,551133,,1100.0000.00  
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

๒.๒  รายจ่าย 
 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี  ๒๕60 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕61 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕62 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 4,921,805 4,828,160 5,379,593 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า               
และค่าจ้างชั่วคราว) 

12,965,032 13,351,992.00 13,617,360 

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ            
วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

9,518,300 9,465,400 9,480,000 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 3,013,700 4,151,000 3,685,700 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 681,000 211,000 1,325,000 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 31,099,837 32,007,552 3333,,448877,,665533  
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62  ของเทศบาลต าบลบางปลาม้า 
อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป 15,174,520 
          แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,386,040 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,788,480 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 12,933,540 
          แผนงานการศึกษา 3,158,140 
          แผนงานสาธารณสุข 3,015,080 
          แผนงานเคหะและชุมชน 5,905,320 
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 490,000 
          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 365,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
          แผนงานการเกษตร - 
ด้านการด าเนินงานอื่น 5,379,593 
          แผนงานงบกลาง 5,379,593 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,33,448877,,665353  
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
แผนงานงบกลาง 
 
                           งาน               งาน 
        งบ 

 

งบกลาง 
 

รวม 

งบกลาง 5,012,793 5,012,793 
    งบกลาง 5,012,793 5,012,793 
งบบ าเหน็จ/บ านาญ 366,800 366,800 
    บ าเหน็จ/บ านาญ 366,800 366,800 

รวม 5,379,593 5,379,593 
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

                         งาน 
          งบ 

 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติ 

และวิชาการ 
งานบริหาร 
งานคลัง 

 

รวม 

งบบุคลากร 6,763,680 - 2,311,260 9,074,940 
    เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) 2,624,640 - - 2,624,640 
    เงินเดือน  (ฝุายประจ า) 4,139,040 - 2,311,260 6,450,300 
งบด าเนินงาน 2,275,800 36,000 508,800 2,820,600 
    ค่าตอบแทน 145,000 15,000 85,000 245,ooo 
    ค่าใช้สอย 1,350,000 21,000 278,800 1,650,600 
    ค่าวัสด ุ 365,000 - 130,000 495,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 515,000 - 15,000 530,000 
งบลงทุน 455,500 - 20,000 475,500 
    ค่าครุภัณฑ์ 355,500 - 20,000 375,500 
งบเงินอุดหนุน 15,000 - - 15,000 
    เงินอุดหนุน 15,000 - - 15,000 

รวม 9,509,980 36,000 2,840,060 1122,,338866,,004400  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
                     

                        งาน                  
        งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
และระงับอัคคีภัย รวม 

งบบุคลากร 835,080 - 835,080 
    เงินเดือน  (ฝุายประจ า) 835,080 - 835,080 
งบด าเนินงาน 1,073,400 480,000 1,553,400 
    ค่าตอบแทน 72,000 - 72,000 
    ค่าใช้สอย 966,400 - 966,400 
    ค่าวัสด ุ 35,000 480,000 515,000 
งบลงทุน - 400,000 400,000 
    ค่าครุภัณฑ์ - 400,000 400,000 
งบเงินอุดหนุน - - - 

    เงินอุดหนุน - - - 

รวม 1,908,480 880,000 22,,778888,,448800  

 
แผนงานการศึกษา 
 

                   งาน 
      งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ 
ประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 934,140 - 934,140 
    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 934,140 - 934,140 
งบด าเนินงาน 1,245,800 563,200 1,809,000 
    ค่าตอบแทน 65,000 - 65,000 
    ค่าใช้สอย 593,800 548,200 1,144,000 
    ค่าวัสด ุ 595,800 15,000 505,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 95,000 - 95,000 
งบลงทุน 10,000 5,000 15,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 5,000 15,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบเงินอุดหนุน - 400,000 400,000 
    เงินอุดหนุน - 400,000 400,000 

รวม 2,189,940 968,200 3,158,140 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

                  งาน 
    งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุข         
และงานสาธารณสุขอื่น 

รวม 

งบบุคลากร 1,155,480 - 1,155,480 
    เงินเดือน  (ฝุายประจ า) 1,155,480 - 1,155,480 
งบด าเนินงาน 1,684,600 125,000 1,809,600 
    ค่าตอบแทน 55,000 125,000 180,000 
    ค่าใช้สอย 1,279,600 - 1,279,600 
    ค่าวัสด ุ 350,000 - 350,000 
งบลงทุน 50,000 - 50,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 - 50,000 

รวม 2,890,080 125,000 33,,001155,,008800  

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

                       
                 งาน 
      งบ 

งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับ 

เคหะและชมุชน 

งาน 
ไฟฟ้าถนน 

งาน 
สวนสาธารณะ 

งานก าจัดขยะ 
มูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูล 

งานบ าบัด 
น้ าเสีย 

 

รวม 

งบบุคลากร 1,617,720 - - - - 1,617,720 

   เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,617,720 - - - - 1,617,720 

งบด าเนินงาน 742,400 - - - - 742,400 

    ค่าตอบแทน 70,000 - - - - 70,000 

    ค่าใช้สอย 244,400 - - - - 244,400 

    ค่าวัสด ุ 408,000 - - - - 408,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 - - - - 20,000 

งบลงทุน 63,500 2,781,700 - - - 2,845,200 

    ค่าครุภัณฑ์ 63,500 - - - - 63,500 
    ค่าทีด่ินและสิ่งกอ่สร้าง - 2,781,700 - - - 2,781,700 

งบเงินอุดหนุน - 700,000 - - - 700,000 

    เงินอุดหนุน - 700,000 - - - 700,000 

รวม 2,423,620 3,481,700 - - - 55,,990055,,332200  
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    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งาน 
      งบ 

งานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 

งบด าเนินงาน 330,000 330,000 

    ค่าใช้สอย 330,000 330,000 

งบเงินอุดหนุน 160,000 160,000 

    เงินอุดหนุน 160,000 160,000 

รวม 490,000 449900,,000000  

 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

                 งาน 
   งบ 

งานกีฬาและ 
นันทนาการ 

งานศาสนาและ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวม 

งบด าเนินงาน 60,000 255,000 315,000 
    ค่าใช้สอย 60,000 255,000 315,000 
งบเงินอุดหนุน - 50,000 50,000 
    เงินอุดหนุน - 50,000 50,000 

รวม 60,000 305,000 336655,,000000  
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ของเทศบาลต าบลบางปลาม้า 
อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอ านาจตาม             
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๕                
จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลบางปลาม้า และโดยความเห็นชอบของ    
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
                   เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น   3333,,487487,,653653   บาท 
 ข้อ ๔  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น   33,487,653  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป 15,174,520 
          แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,386,040 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,788,480 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 12,933,540 
          แผนงานการศึกษา 3,158,140 
          แผนงานสาธารณสุข 3,015,080 
          แผนงานเคหะและชุมชน 5,905,320 
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 490,000 
          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 365,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
          แผนงานการเกษตร - 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 5,379,593 
          แผนงานงบกลาง 5,379,593 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 33,33,448877,,665353  
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ข้อ ๕. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

งบ ยอดรวม 
งบกลาง - 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้ชั่วคราว) - 
งบด าเนินงาน (หมวดคา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุและหมวดค่าสาธารณปูโภค) - 
งบลงทุน  (หมวดค่าครภุัณฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง)  - 
งบรายจา่ยอื่น  (หมวดรายจา่ยอื่น) - 
งบเงนิอุดหนุน  (หมวดเงินอดุหนุน) - 

 
 ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรีต าบลบางปลามา้ ปฏิบัติการเบกิจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ            
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบกิจ่ายเงินของเทศบาล 
 ข้อ ๗ ให้นายกเทศมนตรีต าบลบางปลาม้า มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี..............เดือน...........................................พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 
           (ลงนาม)     

                      (นายอภิชาต  ชโลธร) 
                                              ต าแหนง่ นายกเทศมนตรีต าบลบางปลามา้ 

 
 

 
           

       เห็นชอบ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
อ าเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น    33,513,10033,513,100    บาท   แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บ 
หมวดภาษีอากร                 รวม           385,000       บาท    

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                จ านวน        300,000        บาท  
     ประมาณการตั้งรับไว้ ตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี 
ภาษีบ ารุงท้องที่                 จ านวน           35,000        บาท    
     ประมาณการตั้งรับไว้ ตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี 
ภาษีปูาย                  จ านวน           50,000        บาท  

ประมาณการตั้งรับไว้ ตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี 
 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     รวม            110,100       บาท            
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร                      จ านวน              1,000       บาท    

ประมาณการตั้งรับไว้ โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่  ๗    
 (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร     
 พ.ศ.๒๕๒๒ ข้อ ๒ และข้อ ๓ และอาศัยการรับจริงในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเกณฑ์ในการค านวณ  
ประกอบด้วย 

 ๑. ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลง 
          อาคาร 
 ๒. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ประกอบด้วย ใบอนุญาต
 ก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน ตามอัตราที่กฎกระทรวงก าหนด 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย      จ านวน             60,000      บาท       
 ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 
      ที่ล่วงมาแล้ว 

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่าย 
     อาหารหรือสะสมอาหาร      จ านวน               7,000       บาท   

ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 
ที่ล่วงมาแล้ว 
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     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร       จ านวน        1,000     บาท   
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ.๒๕๓๔  ประกอบด้วย 

 - ค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่ 
 - ค่าธรรมเนียมการคัดและรับรองส าเนาทะเบียนราษฎร 

- ค่าธรรมเนียมการคัดและรับรองรายการข้อมูลทะเบียนประวัติ 
 - ค่าธรรมเนียมการขอส าเนาทะเบียนบ้านกรณีช ารุดเสียหาย 
     ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ      จ านวน        2,000     บาท   

ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว 

     ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ          จ านวน          500      บาท   
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว 

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก       จ านวน        2,000      บาท          
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว 

     ค่าปรับการผิดสัญญา                        จ านวน       10,000     บาท   
ประมาณการตั้งรับไว้ เนื่องจากรายได้ประเภทนี้เป็นรายได้ที่ไม่

 แน่นอน  ซึ่งเป็นรายได้จากการปรับผิดสัญญาก่อสร้าง เช่น ถนน
 อาคาร  สะพาน ท่อระบายน้ า ดาดคอนกรีต ฯลฯ   
     ค่าปรับอ่ืนๆ            จ านวน          -    บาท   

ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      จ านวน         20,000   บาท  
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้วเป็นเกณฑ์ในการค านวณประกอบด้วย 
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ฯลฯ 

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ           จ านวน           5,000   บาท   
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร               จ านวน              300   บาท   
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗

 (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.๒๕๒๒ ข้อ ๑ ประกอบด้วย 
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 - ค่าใบอนุญาตปลูกสร้าง 
 - ค่าใบอนุญาตดัดแปลง 
 - ค่าใบอนุญาตรื้อถอน 
 - ค่าใบอนุญาตเคลื่อนย้าย 
 - ค่าใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                     จ านวน               300 บาท   
 ประมาณการตั้งรับไว้  โดยอาศัยการรับจริงในปีงบประมาณท่ี  
ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  ประกอบด้วย 
 - ค่าใบอนุญาตโฆษณาท านองการค้า 
  - ค่าใบอนุญาตโฆษณาไม่ท านองการค้า 
ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ                           จ านวน           2,000   บาท 

ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้วเป็นเกณฑ์ในการค านวณประกอบด้วย 

 - ค่าใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                     รวม      385,000 บาท   
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่      จ านวน        35,000   บาท 

ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณท่ีล่วง
มาแล้วเป็นเกณฑ์ในการค านวณประกอบด้วย 
- ค่าเช่าห้องประชุม  ประมาณการรับไว้  7,๐๐๐  บาท  
- ค่าเช่าที่ขายของแทนที่จอดรถ  ประมาณการรับไว้  25,๐๐๐ บาท  

       - ค่าเช่าที่จอดรถของเทศบาลฯ  ประมาณการรับไว้  3,๐๐๐ บาท  
     ดอกเบี้ย         จ านวน      350,000  บาท 

ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณท่ีล่วง
มาแล้ว  และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
ประกอบด้วย 
- ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.   จ านวน      50,000   บาท   

   - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  จ านวน    300,000   บาท  
     รายได้จากทรัพย์สินอ่ืนๆ         จ านวน          -          บาท 

ประมาณการตั้งรับไว้ เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                รวม      40,000     บาท   
     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ        จ านวน       40,000     บาท  
ประมาณการตั้งรับไว้ เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หมวดภาษีจัดสรร             รวม   17,797,000 บาท                
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                    จ านวน        401,000 บาท 

ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณปัจจุบัน 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ             จ านวน   14,001,000  บาท   

ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ           จ านวน     1,100,000  บาท   
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริ งในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ                         จ านวน        101,000  บาท 
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว 

     ภาษีสุรา                           จ านวน             -  บาท   
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว 

     ภาษีสรรพสามิต                 จ านวน     1,701,000   บาท  
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว 

     ค่าภาคหลวงแร่            จ านวน       51,000    บาท   
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม            จ านวน       31,000     บาท 
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน   จ านวน      350,000    บาท  
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว 

     ภาษจีัดสรรอ่ืน  ๆ              จ านวน        61,000  บาท   
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว 

 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                     รวม     14,795,000  บาท   
     เงินอุดหนุนทั่วไป               จ านวน        8,500,000 บาท   
  ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 
 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ       รวม   6,295,000  บาท 
     เงินอุดหนุน – เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ               จ านวน    4,000,000   บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา  
     เงินอุดหนุน – เบี้ยยังชีพผู้พิการ               จ านวน       700,000  บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 
     เงินอุดหนุน – เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์               จ านวน         12,000  บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 
     เงินอุดหนุน – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (เงินเดือน/ประกันสังคม/สื่อฯ)           จ านวน       400,000  บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 
     เงินอุดหนุน – อาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย              จ านวน         250,000   บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 
     เงินอุดหนุน – อาหารกลางวัน เด็กประถมศึกษา              จ านวน         400,000   บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 
     เงินอุดหนุน – การจัดการเรียนการสอน               จ านวน         120,000   บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 
     เงินอุดหนุน – อาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย              จ านวน        110,000   บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 
     เงินอุดหนุน – อาหารเสริม (นม)  เด็กประถมศึกษา             จ านวน         190,000   บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 
     เงินอุดหนุน–การด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารสุข  จ านวน         100,000   บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 
     เงินอุดหนุน – ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์            จ านวน            3,000   บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 
     เงินอุดหนุน – ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ            จ านวน           10,000   บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุร ี

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น   33,136,100  บาท  จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร   และ 
หมวดเงนิอุดหนนุทั่วไป  แยกเปน็ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบรหิารทั่วไป           รวม    9,509,980  บาท 

     งบบุคลากร            รวม    6,763,680   บาท 

 เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)         รวม    2,624,640   บาท 

 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก              จ านวน       ๖๙๕,๕๒๐    บาท    
-  เ งิ น เ ดื อ น น า ย ก เ ท ศม น ต รี  ๒๗ , ๖๐ ๐  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) 
 ประเภทเงินคา่ตอบแทนประจ 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 ปรากฏในแผนงานบริหาร  
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
 ประเภทเงินคา่ตอบแทนพิเศษนายก/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) 
 ประเภทเงินคา่ตอบแทนเลขานุการ / ท่ีปรึกษานายกเทศมน            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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ประเภทเงินคา่ตอบแทนสมาชิกสภา 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   4,139,040   บาท                       
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน   ๓,๗๒๙,๓๖๐   บาท 
 - เงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดอืนประจ าปี  
จ านวน ๑๐ อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 
 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน      228,0๐๐  บาท   
  ๑. เงินประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาลและหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
ตั้งไว้ ๑44,0๐๐  บาท ดังนี้ 
       - เ งิ นประจ า ต า แหน่ งปลั ด เทศบาล  (บ ริหารท้ อ งถิ่ 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 บาทต่อเดือน  จ านวน 1 อัตรา  (18,000) 
       ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป          
งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 
 ๒.  เ งิ นค่ าตอบแทนเป็นราย เดื อนต าแหน่ งปลั ด 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) 
 ประเภทค่าจา้งลูกจ้างประจ า     จ านวน       181,680   บาท           
 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ าพร้อมทั้ง เงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี  
ต าแหน่ง ภารโรง จ านวน ๑ อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 
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งบด าเนนิงาน        รวม       2,275,800   บาท 
 ค่าตอบแทน       รวม         145,000  บาท 
 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น      จ านวน         ๕๐,๐๐๐   บาท 
 -  ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล
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) 
 ประเภทค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน         ๑๐,๐๐๐  บาท 

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

- เ งิน ช่วย เหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี  ตั้ ง ไว้                     
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  ตั้งไว ้ ๕,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 

- เงิน ช่วยเหลือค่ า รักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และบุคคลในครอบครัว  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ          
ค่ารักษาพยาบาล ได้ตามระเบียบฯ ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
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ค่าใช้สอย                 รวม       ๑,250,๘๐๐  บาท 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน       25๐,๘๐๐  บาท   
- ค่าจ้างเหมาบริการท าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจัดท าปูายไวนิล/

ปู าย โฆษณา ค่ าธรรมเนียมและค่ าลงทะเบี ยนต่ า งๆ  ค่ า เย็บ เล่ ม                
เข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร หนังสือ คู่มือต่างๆ ค่าใช้จ่าย                 
ตามโครงการเครือข่าย Internet รวมทั้งค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก             
ค่าเช่าสิ่งของเคร่ืองใช้  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีที่เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้ ฯลฯ  ตั้งไว้  15๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 

- โครงการจ้ า ง เหมาบุคคลภายนอกเพื่ อปฏิบัติ ง าน รักษา             
ความสะอาดอาคารสถานที่และบ ารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลต าบล    
บางปลาม้ า  เ ช่น  อาคารส านั กงาน/ปูอ งกั นฯ ,ศาลาประชาคม ,                  
อาคารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว,ห้องน้ าสาธารณะ ฯลฯ  ( 1 อัตรา)                          
ตั้ งไว้  ๑๐๐,๘๐๐ บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลต าบล           
บางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)   ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการ
องค์กร  อยู่หน้าที่ 100 รายการที่ ๓  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  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  หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 

- ค่าจัดส่งคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ฯลฯ  
ตั้งไว้  12๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร  
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
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- โครงการฝึกอบรม/สัมมนาดูงานคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาล  ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า            (พ.ศ.๒๕
61–๒๕๖4) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร อยู่หน้าที่ ๙9  
รายการที่ ๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ กลยุทธ์ที่ ๔ บริการ
ประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
      ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                   จ านวน       520,000   บาท     

- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ                  
บดินทรเทพยวรางกูร  (28 กรกฎาคม) เนื่ องในโอกาสพระราชพิธี                
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ตั้งไว้  10๐,๐๐๐ บาท  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4)  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ ๔4 รายการที่ 9  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๖ กลยุทธ์ที่ ๑ การเทิดทูนสถาบันของชาติและส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 

- โ ค ร งก า ร เ ฉลิ มพร ะ เกี ย ร ติ ส ม เ ด็ จพร ะนา ง เ จ้ า พ ระบรม                 
ราชินีนารถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา              
(วันแม่แห่งชาติ)  ตั้งไว้  8๐,๐๐๐ บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาล
ต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อยู่หน้าที่ 52 รายการที่ 9 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด              ที่ 
๖ กลยุทธ์ที่ ๑ การเทิดทูนสถาบันของชาติและส่งเสริมการปกครอง             
ระบอบประชาธิปไตย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร               
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 

- โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร                   
(วันพ่อแห่งชาติ)  ตั้งไว้  6๐,๐๐๐ บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาล
ต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ 52 รายการที่ 9  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด              
ที่  2  ก า ร พัฒ นาด้ า นก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว สู่ ส า กล   คู่ ก า ร อนุ รั ก ษ์ ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
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- โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจ าปี ๒๕62  ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐ บาท  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น อยู่หน้าที่ 31 รายการที่ ๑ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จั งหวัดที่  3 การยกระดับชีวิตและความปลอดภัยในชีวิต                 
และทรัพย์สิน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป   (ส านักปลัด) 

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 
สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา หรือการ
เลือกตั้ ง อ่ืนตามนโยบายรัฐบาล  ตั้งไ ว้ 200,๐๐๐ บาท  ต้ั งจ่ายจาก             
เงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการ จอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ            ใช้
สนามบิน ฯลฯ ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 

- ค่าของขวัญ  ของรางวัลหรือเงินรางวัล  ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ 
พวงมาลา ค่ าชดใช้ค่ า เสียหาย หรือค่ าสิน ไหมทดแทน  ฯลฯ ตั้ ง ไ ว้      
๑๐,๐๐๐  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร  งานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 
 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน         4๐,๐๐๐   บาท    
 - ค่ าบ า รุ ง รั กษาซ่ อมแซมวั สดุ ครุ ภัณฑ์ และทรัพย์ สิ น   เช่ น              
เ ค รื่ อ ง คอม พิ ว เ ต อ ร์  เ ค รื่ อ ง ขย า ย เ สี ย ง  ร ถ ยน ต์ ส่ ว นก ล า ง  ฯ ล ฯ                  
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท) ตั้งไว้              
4๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหาร    
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 

 

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

สิ่ งของที่ มี ลั กษณะคงทนถาวร  และมี อายุการ ใช้ ง าน ในระยะเวลา             
ประมาณ ๑ ปี  แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่ งไม่ เกิน ๕,๐๐๐ บาท           
ให้จัดเป็นวัสดุ  เช่น  โต๊ะ–เก้าอ้ีท างาน  โต๊ะอเนกประสงค์  เก้าอ้ีพลาสติก  ชั้น
วางเอกสาร  ตู้อเนกประสงค์  โทรศัพท์ส านักงาน  เครื่องเคลือบบัตร  สิ่งพิมพ์
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ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น วารสาร นิตยสารคู่มือ   การปฏิบัติงาน  ระเบียบ 
กฎหมาย  และอื่นๆ  ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 

ประเภทวัสดไุฟฟูาและวิทยุ       จ านวน         15,๐๐๐   บาท   
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาและวิทยุต่าง ๆ เ ช่น ปลั๊กไฟสายไฟ             

ตลับแยกสายไฟ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 

ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว      จ านวน         ๓๐,๐๐๐   บาท 
- ค่าจัดซื้อถ้วยชาม แก้ว ถังน้ า ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ าดื่ม  ที่

นอน กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง  ถังแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 

ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง      จ านวน         ๕๐,๐๐๐  บาท  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของยานพาหนะ เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก/ใน  

ฟิล์มกรองแสง อะไหล่รถยนต์  หัวเทียน ฯลฯ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป                
งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 

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

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ต้องใช้น้ ามันเช้ือเพลิง และการใช้ในราชการอื่นๆ 
ประกอบด้วย น้ ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ๙๑ น้ ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ๙๕  น้ ามัน
ดีเซล  น้ ามันหล่อลืน่ จารบี ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 

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

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

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน         6๐,๐๐๐  บาท  
- ค่าตลับหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์/อิงค์เจ็ท  กระดาษพิมพ์  

แผ่น CD/DVD สายเคเบิล  แปูนพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง  ๆเคร่ืองกระจายสัญญาณ (HUB) โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เคร่ืองอ่านข้อมูล
แบบซีดีรอม ฯลฯ หรืออื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
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ค่าสาธารณปูโภค              รวม        515,๐๐๐  บาท    
ประเภทค่าไฟฟาู       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) 

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

หัวหน้าส่วนราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 

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

จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป          
(ส านักปลัด) 

ประเภทค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม      จ านวน         ๕๐,๐๐๐  บาท  
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าต่อสัญญา/               

จดทะเบียน Domain name ส าหรับเว็บไซต์เทศบาล และค่าสื่อสารอื่นๆ
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป             
งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
 

งบลงทนุ          รวม        455,500  บาท 
 

ค่าครุภณัฑ์           รวม        455,500  บาท 
ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน      จ านวน         93,000   บาท 
- จัดซื้อเก้าอี้บุนวมส านักงาน  ปรับสูงต่ า  และขาเป็นไฟเบอร์  

จ านวน  12 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้องถิ่น) ตั้งไว้ 36,000 บาท                 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  
รายการท่ี ๓  อยู่หน้าที่ 104-108 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 
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- จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง  ที่พักแขน ขนาดกว้าง 415  มม.   
ยาว 505 มม. สูง 795  มม. (พลาสติก เกรด A) จ านวน 150 ตัว                 
(จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา                 
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ)                    
ตั้งไว้ 57,000 บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า 
(พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4)  รายการที่ ๓  อยู่หน้าที่ 104-108  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป    (ส านัก
ปลัด) 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จ านวน         32,500    บาท 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน  1  ชดุ  

ตั้งไว้  30,๐๐๐  บาท  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้   
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 

(4 core)  จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะ   
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

      1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่
มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

      2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบGraphics Processing Unit  
ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด   ไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 

      3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า  2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า       มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB   

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB  จ านวน ๑  หน่วย 

-  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จ านวน  ๑  หน่วย 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 

แบบ  10/100/1000Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อย
กว่า ๑ ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า             
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
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- มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
-  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio             

ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว  
จ านวน  ๑  หนว่ย 

 2. เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 80๐VA  ตั้งไว้  2,5๐๐  บาท               
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
           -  มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 80๐ VA (480 Watts) 
           -  สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า  ๑๕  นาที 
(เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 
- จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์โครโฟน (ประชาสัมพันธ์/ประชุม)    จ านวน        ๘๐,๐๐๐   บาท

(จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ) 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ านวน       25๐,๐๐๐   บาท  
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
(ส านักปลัด) 

- ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ              
ตั้งไว้  ๑5๐,๐๐๐  บาท  (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงิน
เกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท)   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
 
งบเงินอุดหนุน                รวม        ๑๕,๐๐๐    บาท 
 เงินอุดหนุน           รวม        ๑๕,๐๐๐   บาท    

ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จ านวน         ๑๕,๐๐๐    บาท  
- เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “โครงการจัดตั้ง        ศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  ประจ าปีงบประมาณ       พ.ศ.
๒ ๕ ๖ ๒ ”  ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น สี่ ปี เ ท ศ บ า ล ต า บ ล บ า ง ป ล า ม้ า                   
(พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4)  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
อยู่หน้าที่ ๑๘ รายการที่ ๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3         การ
ยกระดับชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง (ส านักปลัด) 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ          รวม       ๓6,๐๐๐    บาท 
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     งบด าเนินงาน           รวม       ๓6,๐๐๐    บาท 
 ค่าตอบแทน           รวม       ๑๕,๐๐๐   บาท 
 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น       จ านวน        ๑๕,๐๐๐    บาท 
 - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานใน
การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (กองการศึกษา) 
 ค่าใช้สอย           รวม       21,๐๐๐   บาท                        

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน        ๑๖,๐๐๐   บาท   
- ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติ

ราชการ  และการให้บริการต่อประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น  อยู่หน้าที่ 32  รายการที่  2  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
(ส านักปลัด) 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                    จ านวน        5,๐๐๐   บาท     

- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน/แผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบางปลาม้า  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลต าบล                
บางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น              
อยู่หน้าที่ 32 รายการที่  ๒ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ ว ไป   งานวางแผนสถิติ              
และวิชาการ  (ส านักปลัด) 
 
งานบริหารงานคลัง          รวม     2,840,060   บาท 
     งบบุคลากร           รวม     2,311,260   บาท 

เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)         รวม     2,311,260   บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน     2,032,980    บาท 
- เงินเดือนพนักงาน  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  จ านวน  

๖  อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง  (กองคลัง) 
 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน          60,๐๐๐   บาท   
  - เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (อ านวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้น)  ๓,๕๐๐  บาทต่อเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)  (42,000) 



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                           หน้า   ๓๔                                  เทศบาลต าบลบางปลาม้า.         
 

 
 

  - เงินประจ าต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง (อ านวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น)  1,500  บาทต่อเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)   (18,000) 

ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า      จ านวน       218,280   บาท   
- ค่าจ้างลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี  ต าแหน่ง 

นักการ จ านวน ๑ อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 

 

     งบด าเนินงาน                    รวม     ๕08,๘๐๐   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) 
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา , คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท     ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป             งาน
บริหารงานคลัง  (กองคลัง) 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน         ๑๐,๐๐๐    บาท  
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล  

และลูกจ้างประจ า ที่ได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอก
เวลาราชการปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน          ๑๐,๐๐๐   บาท  
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล      จ านวน            ๕,๐๐๐  บาท 
- เ งินช่ วย เหลือค่ ารั กษาพยาบาล   ให้ แก่พนัก งานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า  และบุคคลในครอบครัว  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ        ค่า
รักษาพยาบาล ได้ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)    
 ค่าใช้สอย               รวม      ๒78,8๐๐   บาท 
 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน        ๒38,๘๐๐  บาท  

- ค่าจ้างเหมาบริการท าอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น ค่าจัดท าปูายไวนิล/
ปูายโฆษณา  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บเล่มเข้า           ปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารและสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก  ค่า
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เช่าสิ่งของเครื่องใช้  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในกรณี              ที่เทศบาลไม่
สามารถด าเนินการเองได้ ฯลฯ  ตั้งไว้ 8,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 
 - ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าสมุดเช็ค ฯลฯ ตั้งไว้ ๒,๐๐๐ บาท           
ตั้ งจ่ ายจากเงิน อุดหนุนทั่ ว ไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ ว ไป                
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 
 - ค่าปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง  (กองคลัง) 
  - โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศ (GIS)  (  1 อัตรา)             
ตั้งไว้ ๑๐๔,๔๐๐ บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า  
พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร  อยู่หน้าที่  
๑๐9  รายการที่  ๖  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 
 - โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงาน
ธุรการของกองคลัง (1 อัตรา) ตั้งไว้ ๑๐๔,๔๐๐ บาท                ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่เทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  ยุทธศาสตร์ที่  
๕  การบริหารจัดการองค์กร  อยู่หน้าที่  ๑10  รายการที่  ๙  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 
  

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                  จ านวน         ๒0,๐๐๐    บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ                 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร              
งานคลัง  (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)   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 
  

 
 
 
ค่าวัสดุ             รวม        ๑30,๐๐๐   บาท 
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ประเภทวัสดุส านักงาน        จ านวน          5๐,๐๐๐   บาท  
- ค่าจัดซื้อ กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  สิ่งของ

ที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลา ประมาณ  ๑ ปี แต่มี
ราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ให้จัดเป็นวัสดุ  เช่น โต๊ะ-
เก้าอ้ีท างาน  โต๊ะอเนกประสงค์  เก้าอ้ีพลาสติก  ชั้นวาง เอกสาร             ตู้
อเนกประสงค์  โทรศัพท์ส านักงาน  เครื่องเคลือบบัตร  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์  เช่น  วารสาร  นิตยสารคู่มือการปฏิบัติงาน  ระเบียบ  กฎหมาย  
และอ่ืนๆ  ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 

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

น้ าร้อน ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน          1๐,๐๐๐  บาท  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก/ใน  

ฟิล์มกรองแสง อะไหล่รถยนต์ หัวเทียน ฯลฯ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง  (กองคลัง) 

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน          20,๐๐๐   บาท 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ส าหรับรถส่วนกลางและเครื่องมือ

เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ที่ ต้ อ ง ใ ช้ น้ า มั น เ ชื้ อ เ พลิ ง  ป ร ะกอบ ด้ ว ย  น้ า มั น เ บ น ซิ 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  

แผ่นซีดี  สายเคเบิล  แปูนพิมพ์  เมนบอร์ดเมาส์  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ   
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เครื่องอ่านข้อมูลแบบCD-ROM ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน         อุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 

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

ฯลฯ  ตั้ งจ่ ายจากเ งินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ ว ไป                 
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
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งบลงทุน                      รวม       20,0๐๐   บาท 
ค่าครุภัณฑ์              รวม       20,000   บาท 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ านวน        ๒๐,๐๐๐   บาท   
- ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ  

(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท)  
ตั้ งจ่ ายจากเงิน อุดหนุนทั่ ว ไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ ว ไป                
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน       รวม    1,908,480  บาท 
     งบบุคลากร            รวม       835,080  บาท 
 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)          รวม       835,080  บาท                       
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน        341,160   บาท 
 - เงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี  2562  จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน  (งานปูองกันฯ) 

ประเภทค่าจา้งลูกจ้างประจ า     จ านวน        493,920  บาท   
- ค่าจ้างลูกจ้างประจ าพร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า  ต าแหน่ง  

พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (รถยนต์ดับเพลิง,รถยนต์บรรทุกน้ า)  
รวม ๒ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (งานปูองกัน
ฯ) 

 
     งบด าเนินงาน          รวม    1,073,400   บาท 
 ค่าตอบแทน          รวม         72,000   บาท 
 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น                 จ านวน        37,๐๐๐  บาท 

- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล   
และลูกจ้างประจ า  ตั้งไว้  20,๐๐๐  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน  (งานปูองกันฯ) 

- ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  เพื่อปฏิบัติ 
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 17,๐๐๐  บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (งานปูองกันฯ) 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน         ๑๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่  พนักงาน

เทศบาล และลูกจ้างประจ าที่ได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา  
ความสงบภายใน  (งานปูองกันฯ) 

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน        ๒๐,๐๐๐    บาท  



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                           หน้า   ๓๙                                  เทศบาลต าบลบางปลาม้า.         
 

 
 

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน         งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (งานปูองกันฯ) 

ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล       จ านวน         ๕,๐๐๐     บาท 
- เงิน ช่วยเหลือค่ า รักษาพยาบาล ให้แก่  พนักงานเทศบาล 

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

ค่าใช้สอย             รวม       966,400  บาท 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน       811,400   บาท 
- ค่าจ้างเหมาบริการท าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจัดท าปูาย           

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

- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานดับเพลิงและ
บรรเทาสาธารณภัย  งานกู้ชีพ  กู้ภัย  และงานรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ  (8  อัตรา)  ตั้งไว้  806,400 บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบาลต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61 -๒๕๖4)  ยุทธศาสตร์ที่  ๕                    
การบริหารจัดการองค์กร  อยู่หน้าที่ ๑15 รายการที่ ๘  ตั้งจ่ายจาก              
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (งานปูองกันฯ) 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะ 
รายจา่ยหมวดอื่นๆ         จ านวน       105,๐๐๐   บาท 
 - โครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงาน ของ อปพร. เทศบาล
ต าบลบางปลาม้า  ตั้งไว้  25,๐๐๐ บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
เทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61 -๒๕๖4)  ยุทธศาสตร์ที่  ๕               
การบริหารจัดการองค์กร  อยู่หน้าที่  ๑13  รายการที่  ๒  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   
(งานปูองกันฯ) 
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 - โครงการลดอุบัติ เ หตุทางถนนช่ วง เทศกาลปี ใหม่ เทศบาล            
ต าบลบางปลาม้า ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาล
ต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4)  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
อยู่ หน้ าที่  36  รายการที่  ๑  สอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์ จั งหวัดที่  ๓                 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (งานปูองกันฯ) 
 - โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศบาล      
ต าบลบางปลาม้า  ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาล                 
ต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น  
อยู่หน้าที่  36  รายการที่  ๒ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓                    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน                 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา  ความสงบภายใน (งานปูองกันฯ) 
 - โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต าบลบางปลาม้า ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี              
เทศบาลต าบลบางปลาม้า   (พ.ศ.๒๕61 -๒๕๖4)  ยุทธศาสตร์ที่  ๕                   
การบริหารจัดการองค์กร  อยู่หน้าที่  113  รายการที่  ๑  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(งานปูองกันฯ) 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน  (งานปูองกันฯ) 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน         ๕๐,๐๐๐     บาท 
- ค่ าบ ารุ ง รั กษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์ สิ นที่ ช า รุ ด            

(วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)  เช่น  อุปกรณ์/เครื่องมือดับเพลิง  รถยนต์
ดับเพลิง  รถยนต์บรรทุกน้ า  เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน  (งานปูองกันฯ) 

 

ค่าวัสดุ              รวม       35,๐๐๐   บาท 
ประเภทค่าวัสดุส านักงาน       จ านวน        ๑๐,๐๐๐    บาท   
- ค่าจัดซื้อ กระดาษ ปากกา ดินสอ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและ

มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ ๑ ปี  แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่ง
ไม่ เกิน ๕,๐๐๐ บาท ให้จัดเป็นวัสดุ   เช่น   โต๊ะ– เก้า อ้ีท างาน  โต๊ะ
อเนกประสงค์  เก้าอ้ีพลาสติก  ชั้นวางเอกสาร ตู้อเนกประสงค์  โทรศัพท์
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ส านักงาน  เครื่องเคลือบบัตร  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  เช่น  
วารสาร  นิตยสารคู่มือการปฏิบัติงาน  ระเบียบ  กฎหมาย   และอ่ืนๆ            
ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  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 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน  (งานปูองกันฯ) 

 

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

กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน  (งานปูองกันฯ) 

 

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน            5,๐๐๐    บาท 
- ค่าจัดซื้อตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ /อิงค์ เจ็ท              

แผ่นซีดี  คีย์บอร์ด  เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน (งานปูองกันฯ) 
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย        รวม      880,๐๐๐   บาท 
            งบด าเนินงาน                    รวม      ๔8๐,๐๐๐   บาท 
 ค่าวัสดุ              รวม      ๔8๐,๐๐๐    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) 
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ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน      ๒5๐,๐๐๐    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  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย  (งานปูองกันฯ) 

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

พร้อมแถบสะท้อนแสง  เสื้อคลุมดับเพลิง  หมวกดับเพลิง  รองเท้ายางดับเพลิง  
ชุดฟอร์ม เข็มขัด  หมวก  รองเท้า  ของอปพร. ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน             งานปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (งานปูองกันฯ) 

ประเภทวัสดุอื่นๆ                 จ านวน      ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
- ค่ าจั ดซื้ อถั ง เ คมี ดั บ เพลิ ง  ค่ า อั ดน้ า ย าผ ง เคมี แห้ ง   ตู้ เ คมี                

สายดับ เพลิ ง   หั วฉี ดดับ เพลิ ง   ท่อดูดน้ าดั บ เพลิ ง   ถุ งมือดับ เพลิ ง                  
วัสดุอุปกรณ์ใช้งานดับเพลิง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                
(งานปูองกันฯ) 
        

งบลงทุน            รวม    40๐,๐๐๐    บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์             รวม    40๐,๐๐๐    บาท  

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน     จ านวน      250,000    บาท 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณภายในตลาดเก้าห้อง เพ่ือจ่ายเป็นค่า

ติดตั้งวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบ จ านวน 4-5 จุด  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  (พ.ศ.2561 -2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่  4 อยู่หน้าที่  5 รายการที่  1  
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5              
การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งานปูองกันฯ) 

 

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

เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ าฯลฯ (รายจ่ายเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท)        ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน              งาน
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งานปูองกันฯ) 
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แผนงานการศึกษา 
 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา        รวม     2,189,940  บาท 
     งบบุคลากร           รวม        934,140  บาท 
  

เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)         รวม        934,140  บาท 
           

ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน        411,600  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

ท้องถิ่นระดับต้น) ๓,๕๐๐  บาทต่อเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา) 

 

ประเภทเงินเดือนพนักงานถา่ยโอน      จ านวน       269,400   บาท  
- เงินเดือนส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก , ครู ค.ศ.1  พร้อมท้ังเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  จ านวน  ๑  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
(กองการศึกษา) 

 

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

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  คนละ 3,500 บาทต่อเดือน จ านวน 1 
อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา) 

 

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง              จ านวน       145,140   บาท 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  จ านวน  ๑  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
(กองการศึกษา) 

 

ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้าง    จ านวน         24,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้าง          

ตามภารกิจ  อัตราคนละ 2,000 บาทต่อเดือน  จ านวน ๑ อัตรา                
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา) 
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งบด าเนนิงาน                        รวม     ๑,245,8๐๐  บาท 
 ค่าตอบแทน          รวม          6๕,๐๐๐  บาท 
 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น         จ านวน          ๒๐,๐๐๐  บาท 

- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา)  

ประเภทค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ  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  งานบริหารทั่วไปเกี่ ยวกับการศึกษา              
(กองการศึกษา) 

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

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

ค่าใช้สอย           รวม      595,8๐๐   บาท   
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน       560,8๐๐    บาท 
- ค่าจ้างเหมาบริการท าอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น ค่าจัดท าปูายไวนิล/

ปูายโฆษณา  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บเล่ม เข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร  หนังสือ  คู่มือต่างๆ รวมทั้งค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอก  ค่าเช่าสิ่งของเคร่ืองใช้  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีที่
เทศบาลไม่สามารถด าเนินการเองได้ ฯลฯ  ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา) 
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- ค่ าจ้ า ง เหมารถรับ -ส่ ง   เด็ กศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กวัดบ้ านหมี่             
ตั้งไว้  ๑๑๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา) 

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

- ค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลห้องน้ าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ , อาคาร
ห้องสมุด/ที่อ่านหนังสือชุมชนฯลฯ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท                  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (กองการศึกษา) 

- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานด้านการดูแล        
เด็กเล็กและท าความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนย์การเรียนรู้  ( 
1 อัตรา)  ตั้งไว้ ๑๐๐,๘๐๐ บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบล
บางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อยู่หน้าที่ 41 รายการที่ 10 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  ส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล               ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (กองการศึกษา) 

- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
การศึกษา  (1 อัตรา)  ตั้งไว้  ๑๐๙,๒๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาล
ต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ยุทธศาสตร์ที่ ๒                  การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ 42 รายการที่ ๑1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่  ๔  ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาการกีฬามุ่งความ       เป็นเลิศใน
ระดับสากล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา) 

- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานพนักงานธุรการของ
กองการศึกษา (1 อัตรา)  ตั้งไว้  ๑๐๔,๔๐๐  บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี
เทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  ยุทธศาสตร์ที่  ๕   การ
บริหารจัดการองค์กร อยู่หน้าที่ ๑10  รายการที่ ๘ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 5  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์
ของประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา) 

- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานด้านจัดกิจกรรม
สันทนาการ ให้กับเด็กนักเรียนและปฏิบัติงานด้านธุรการของศูนย์พัฒนา            
เด็กเล็กวัดบ้านหมี่ (1 อัตรา)  ตั้งไว้  ๑๐๔,๔๐๐  บาท  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพ่ิมเติม  ฉบับที่  2  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร อยู่หน้าที่ 8 รายการที่ 1 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา) 
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ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         จ านวน         2๐,๐๐๐    บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (กองการศึกษา)  

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน         15,๐๐๐   บาท    
- ค่ าบ ารุ งรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ างๆ เช่น  โต๊ะ เก้ า อ้ี               

ตู้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง ฯลฯ  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   (กองการศึกษา)  

 

ค่าวัสดุ              รวม       ๔9๐,๐๐๐  บาท   
ประเภทวัสดุส านักงาน        จ านวน          ๖๕,๐๐๐   บาท 
- ค่าจัดซื้อ กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร 

และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ ๑ ปี แต่มีราคาหน่วยหนึ่ง               
หรือชุดหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท  ให้จัดเป็นวัสดุ  เช่น  โต๊ะ/เก้าอ้ีท างาน                 
โต๊ะอเนกประสงค์  เก้าอ้ีพลาสติก  ชั้นวางเอกสาร  ตู้อเนกประสงค์  โทรศัพท์
ส านักงาน  เครื่องเคลือบบัตร  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  เช่น  
วารสาร  นิตยสารคู่มือการปฏิบัติงาน  ระเบียบ  กฎหมาย  และอ่ืนๆ  ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา)  

ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ       จ านวน            ๕,๐๐๐    บาท  
- ค่ าวั สดุ อุปกรณ์ ไฟฟูาและวิทยุต่ า ง  ๆ เช่น ปลั๊ กไฟสายไฟ                      

ตลับแยกสายไฟ  และอ่ืนๆ  ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้   และค่าวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟูาส าหรับซ่อมแซมภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (กองการศึกษา) 

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

ผงซักฟอก  กระติกน้ าร้อน  กระติกน้ าแข็ง  ถังแก๊ส ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา) 

ประเภทค่าอาหารเสริม  (นม)       จ านวน        300,๐๐๐    บาท  
- ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่และ

โรงเรียนวัดบ้านหมี่ ฯลฯ  (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา) 
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ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน         ๑๕,๐๐๐   บาท  
- ค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม พู่กันและสี แถบบันทึกเสียง

และภาพ  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง  อัด ขยาย เลนส์ซูม  เมมโมร่ี
การ์ด ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา) 

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน         75,๐๐๐   บาท  
- ค่าจัดซื้อตลับหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์/อิงค์เจ็ท  

กระดาษพิมพ์  แผ่นซีดี  สายเคเบิล  แปูนพิมพ์  เมนบอร์ด  เมาส์  เคร่ือง
อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เคร่ืองอ่านข้อมูล
แบบซีดีรอม ฯลฯ  ส าหรับใช้ในงานของกองการศึกษาและงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา           
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)  
  

ค่าสาธารณปูโภค             รวม       95,๐๐๐   บาท    
 ประเภทค่าไฟฟาู        จ านวน        65,๐๐๐    บาท  

- ค่ากระแสไฟฟูาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก            
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
(กองการศึกษา)  

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

เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (กองการศึกษา)  

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

ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา) 

ประเภทค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม      จ านวน         1๐,๐๐๐  บาท  
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าต่อสัญญา/               

จดทะเบียน Domain name  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่และ           
ค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัด) 
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งบลงทุน             รวม       10,0๐0  บาท 

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

( ร า ยจ่ า ย เพื่ อ ให้ ส ามารถ ใช้ ง าน ได้ ต ามปกติ ที่ มี ว ง เ งิ น เ กิ น ก ว่ า                 
๕,๐๐๐  บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา) 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา         รวม      968,2๐๐   บาท 
     งบด าเนินงาน           รวม      563,2๐๐    บาท 
 ค่าใช้สอย              รวม      548,2๐๐    บาท 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         จ านวน      548,200  บาท 
- โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก า ร บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า                

สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กปฐมวัย  ตั้ งไ ว้ 250,000 บาท                    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ 38 รายการที่ ๑ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การส่งเสริมการศึกษา                            การ
กีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             (กอง
การศึกษา)  

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าจัด         
การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รายหัว)  ตั้งไว้ 68,0๐๐ บาท                
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ 29 รายการที่ ๑ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การส่งเสริมการศึกษาการกีฬา             มุ่งความ
เป็นเลิศในระดับสากล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (กองการศึกษา) 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)   ตั้งไว้ 5,000 บาท ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ 29 รายการที่ ๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๔  การส่งเสริมการศึกษา  การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ                 
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (กองการศึกษา) 
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- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย  
(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่  ตั้งไว ้ 45,200  บาท  
รายละเอียดดังนี้ 
 (1) ค่าหนังสือเรียน (อัตราคนละ 200 บาท/ปี) : 8,000 บาท 

(2) ค่าอุปกรณ์การเรียน (อัตราคนละ 20 บาท/ปี) : 8,000บาท 
(3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (อัตราคนละ300บาท/ปี) 12,000 บาท 
(4 )  ค่ ากิ จกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยน (อั ตราคนละ430บาท/ปี )             

17,200 บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า              
(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ 7 รายการท่ี ๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ 
การส่งเสริมการศึกษาการกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  (กองการศึกษา) 

- โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  อยู่หน้าที่  40 รายการที่ 5 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การส่งเสริมการศึกษา  การกีฬามุ่ง
ความเป็นเลิศในระดับสากล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (กองการศึกษา) 

- โครงการสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคม    
แห่งการเรียนรู้  ตั้งไว้ 1๐,๐๐๐ บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาล
ต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่  7 รายการที่  2 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศใน
ระดับสากล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (กองการศึกษา) 

- โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             
วัดบ้านหมี่  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบล
บางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อยู่หน้าที่ ๓9 รายการท่ี 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ ๔ การส่งเสริม
การศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
(กองการศึกษา) 
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- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกิจการสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลบางปลาม้า  ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61 -๒๕๖4) เ พ่ิมเติม ฉบับที่  3  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ 7 รายการที่ 3 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศใน
ระดับสากล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (กองการศกึษา) 

- โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของเด็กและ
เยาวชน  ตั้งไว้  20,000 บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบล
บางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ 8 รายการที่ 4  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ ๔ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  (กองการศึกษา) 

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

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  (กองการศึกษา) 
 

งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์              รวม          5,0๐๐   บาท 
ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน       จ านวน            5,000  บาท 
- จัดซื้อชั้นล็อกเกอร์สีอเนกประสงค์ 3 ชั้น  จ านวน 20  ใบ 

ขนาดลึก 30 ซม.  กว้าง  40 ซม.  สูง  85 ซม. (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้องถิ่น)  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา  (กองการศึกษา) 
 

งบเงินอุดหนุน                รวม       400,000  บาท 
 เงินอุดหนุน           รวม       400,000  บาท    

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ          จ านวน       400,000   บาท  
 - เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหมี่ตามโครงการอาหารกลางวัน 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  อยู่หน้าที่  ๑๒๐ รายการที่ ๑  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความ
เป็นเลิศในระดับสากล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (กองการศึกษา) 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข         รวม    2,890,080  บาท 
     งบบุคลากร            รวม    1,155,480  บาท 
 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)          รวม    1,155,480  บาท                       
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน        888,000   บาท 

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

- เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุข (ระดับ ๗) ๓,๕๐๐  
บาทต่อเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุข) 

ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า      จ านวน         225,480   บาท 
- ค่าจ้างลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี  ต าแหน่ง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) จ านวน               ๑ 
อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไป
เกีย่วกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข) 

 

     งบด าเนินงาน           รวม     ๑,684,6๐๐  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) 

 

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน         ๒๐,๐๐๐    บาท  
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข      งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข) 
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ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล      จ านวน           ๕,๐๐๐    บาท 
- เ งินช่ วย เหลือค่ า รั กษาพยาบาล  ให้ แก่  พนัก งานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า  และบุคคลในครอบครัว  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ            
ค่ารักษาพยาบาล ได้ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข) 

 

ค่าใช้สอย             รวม    ๑,279,6๐๐   บาท 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน     ๑,224,6๐๐  บาท 
- ค่าจ้างเหมาบริการท าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจัดท าปูายไวนิล/

ปูายโฆษณา  ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บเล่ม  เข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร  หนังสือ  คู่มือต่างๆ รวมทั้งค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอก  ค่าเช่าสิ่งของเครื่องใช้  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในกรณีที่เทศบาล
ไม่สามารถด าเนินการเองได้ ฯลฯ ตั้งไว้ ๑2,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  (กองสาธารณสุข)  

- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานรักษาความสะอาด
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า (12 อัตรา)                    
ตั้งไ ว้ ๑,209,6๐๐ บาท   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลต าบล            
บางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาท้องถิ่น  อยู่
หน้าที่  37  รายการที่  1  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3                       
การยกระดับคุณภาพชี วิ ตและความปลอดภัย ในชี วิ ตและทรัพย์ สิ น                     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข) 

- โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานของ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี              ตั้ง
ไว้  3,000 บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.
๒๕61 – ๒๕๖4)  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาท้องถิ่น  อยู่หน้าที่ 37 
รายการที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภั ย ในชี วิ ต แล ะทรั พย์ สิ น  ต ามหนั ง สื อ  ด่ ว นที่ สุ ด                     
ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน  2561  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กอง
สาธารณสุข) 
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 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        จ านวน         ๑5,๐๐๐   บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข)  

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน         ๔๐,๐๐๐   บาท 
- ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน  เช่น เครื่อง

คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกขยะ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอก
ควันฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข) 

ค่าวัสดุ            รวม        ๓50,๐๐๐  บาท 
ประเภทวัสดุส านักงาน      จ านวน          2๐,๐๐๐   บาท 
- ค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และ

มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ  ๑  ปี แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่ง
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ให้จัดเป็นวัสดุ เช่น โต๊ะ–เก้าอ้ีท างาน                 โต๊ะ
อเนกประสงค์  เก้าอ้ีพลาสติก  ชั้นวางเอกสาร  ตู้อเนกประสงค์  สิ่งพิมพ์        
ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  เช่น  วารสาร  นิตยสารคู่มือการปฏิบัติงาน  
ระเบียบ  กฎหมาย  และอ่ืนๆ  ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก เงิน
อุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  (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 าเป็นในการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  (กองสาธารณสุข) 
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ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน       ๑2๐,๐๐๐   บาท 
- ค่ าน้ ามันเชื้อ เพลิงและหล่อลื่ น ส าหรับรถยนต์บรรทุกขยะ  

รถจักรยานยนต์ และเครื่องมือเครื่องใช้  ที่ต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประกอบด้วย  
น้ ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ๙๑ น้ ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ๙๕ น้ ามันดีเซล  
น้ ามันหล่อลื่น จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                   (กอง
สาธารณสุข) 

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์      จ านวน         10,๐๐๐   บาท 
- ค่ า จั ดซื้ อน้ า ย า เคมี ต ร วจสารยา เสพติ ด  ขวด ใส่ ปั ส ส าวะ                   

น้ ายาตรวจหาแบคทีเรียในอาหาร SI๒ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข           
(กองสาธารณสุข) 

ประเภทวัสดุการเกษตร        จ านวน         ๔๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าจัดซื้อสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรู พืชและสัตว์ พันธุ์ พืช              

ต้นไม้   ปุ๋ย  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ พืช  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกฯลฯ                
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข)   

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

คีย์บอร์ด  เมาส์เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุข) 

ประเภทวัสดุอื่นๆ        จ านวน        8๐,๐๐๐    บาท 
- ค่าจัดซื้อทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย  น้ ายาเคมีหมอกควันก าจัดยุงลาย  

น้ ายาเคมีฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก ฯลฯ  ตั้งไว้  60,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
(กองสาธารณสุข) 

- ค่าจัดซื้อวัคซีนและวัสดุทางการแพทย์  เพ่ือด าเนินการฉีดวัคซีน
ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ  (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค             
คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานของ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ  เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ตั้งไว้  20,000  บาท  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข) 
 

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

รถยนต์บรรทุกขยะ  รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า  ๕,๐๐๐ บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               
(กองสาธารณสุข) 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น        รวม     125,000   บาท 
     งบด าเนินงาน                    รวม     125,000   บาท 
 ค่าใช้สอย              รวม     125,000   บาท 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       จ านวน      125,๐๐๐   บาท 
- โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันและการควบคุมโรค  ,                    

การจัดการอบรมให้ความรู้การปูองกันโรคต่างๆ เช่น  โรคไข้หวัดนก               
โ รค ไข้ หวั ด ใหญ่  มะ เ ร็ งป ากมดลู ก  ฯลฯ   ตั้ ง ไ ว้   20 ,000  บาท                           
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ ๔๒ รายการที่ ๖ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  (กองสาธารณสุข) 

- โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันอบรมให้ความรู้และการควบคุม
การปูองกันโรคเอดส์  ตั้งไว้ 10,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบาลต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61 -๒๕๖4)  ยุทธศาสตร์ที่   ๒                   
การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ ๔๒ รายการที่ ๖ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่   ๓  ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข                  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  (กองสาธารณสุข) 

- โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันอบรมให้ความรู้และการควบคุม
การปูองกันโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 10,000 บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบาลต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61 -๒๕๖4)  ยุทธศาสตร์ที่   ๒                  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ ๔๒ รายการที่ ๖ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จั งหวัดที่  ๓ ตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข                  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  (กองสาธารณสุข) 

- โครงการด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 10,000 บาท (ตามโครงการ
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สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานของ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ถือปฏิบัติตาม
หนั งสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่ สุ ด  ที่  มท 0810.5/ว 0994               
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2560)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
ส า ธ า ร ณ สุ ข  ง า น บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข อ่ื น                         
(กองสาธารณสุข) 

- โ ค ร งก า ร ก า จั ด ผั ก ตบช ว าและ วั ช พื ช ในแหล่ ง น้ า ใ น เ ขต                                  
เทศบาลต าบลบางปลาม้า ตั้งไว้ 30,000 บาท   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)   ยุทธศาสตร์ที่ 6  อยู่หน้า ที่ 
108 รายการที่  1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ตั้ งจ่ายจาก               
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและ            
งานสาธารณสุขอ่ืน  (กองสาธารณสุข) 

- โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า             
ตั้งไว้  30,000  บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า 
(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อยู่หน้าที่ 108 รายการที่ 1  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง แล ะ พัฒน ากา รท่ อ ง เ ที่ ย ว โ ด ยกา ร บริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
(กองสาธารณสุข) 

- โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ  “จิตอาสา             
สร้างปุา  รักษ์น้ า”  ประจ าปีงบประมาณ  2562  ตั้งไว้  15,000  บาท  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 
ประจ าปี ๒๕61 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อยู่หน้าที่ 108 รายการที่ 1  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง แล ะ พัฒน ากา ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว โ ด ยกา ร บริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
(กองสาธารณสุข) 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                          รวม    2,423,620   บาท 
     งบบุคลากร           รวม    1,617,720   บาท 

เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)         รวม    1,617,720   บาท                        
ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน    1,557,720   บาท 
- เงินเดือนพนักงาน  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  จ านวน  

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

- เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง (อ านวยการท้องถิ่น  ระดับ
ต้น)  ๓,๕๐๐  บาทต่อเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)  (42,000 
บาท) 

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

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

ตั้ งจ่ ายจากเงิน อุดหนุนทั่ ว ไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน                    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 

- ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล   และ
พนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   (กองช่าง) 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน        ๑๐,๐๐๐    บาท 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล 

ที่ได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน         ๒๐,๐๐๐   บาท 
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- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ตั้งจ่ายจาก         
เงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  (กองช่าง)  

ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล      จ านวน           ๕,๐๐๐   บาท 
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงานเทศบาลและบุคคล

ในครอบครัว ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ได้ตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)  

 

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

เผยแพร่  ค่าติดตั้งไฟฟูา  ติดตั้งประปา  จ้างเหมาเดินท่อประปาค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ  
ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร  หนังสือ  คู่มือต่างๆ รวมทั้ งค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอก  ค่าเช่าสิ่งของเครื่องใช้  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในกรณีที่เทศบาล
ไม่สามารถด าเนินการเองได้ ฯลฯ ตั้งไว้  9๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน  (กองช่าง) 

- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างไฟฟูาของ
กองช่างเทศบาลต าบลบางปลาม้า (1 อัตรา)  ตั้งไว้ ๑๐๔,๔๐๐ บาท ตาม
แผนพัฒนาท้องถ ิ ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่หน้าที่  ๙8 รายการที่ ๑15 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร
และบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) 

 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่าย หมวดอื่นๆ        จ านวน         ๓๐,๐๐๐   บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

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

 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน         ๒๐,๐๐๐   บาท 
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- ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (วงเงิน
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน              (กองช่าง) 

 

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

และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ  ๑  ปี แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุด
หนึ่งไม่เกิน  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         เทป

พันสายไฟฟูา  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
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  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 

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

เครื่องมือเครื่องใช้  ที่ต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประกอบด้วย  น้ ามันเบนซินแก๊ส
โซฮอล์ ๙๑ น้ ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ๙๕ น้ ามันดีเซล  น้ ามันหล่อลื่น               
จารบีฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 

 
ประเภทวัสดุการเกษตร        จ านวน           ๕,๐๐๐   บาท 
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- 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  เลนส์ซูม  
เมมโมรี่การ์ด ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     
(กองช่าง) 

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน         ๑๕,๐๐๐   บาท 
- ค่าจัดซื้อตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ /อิงค์ เจ็ท          

แผ่นซีดี  หมึกเครื่องพิมพ์  คีย์บอร์ด  เมาส์เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์   เครื่ อง อ่านข้อมูลแบบซีดี รอม 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          63,500   บาท 

ค่าครุภัณฑ์          รวม          53,500   บาท 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จ านวน        32,500   บาท 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน  1  ชดุ  

ตั้งไว้  30,๐๐๐  บาท  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้   
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 

(4 core)  จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะ   
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

      1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่
มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
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      2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit  
ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 

      3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า  2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า      มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB   

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB  จ านวน ๑  หน่วย 

-  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จ านวน  ๑  หน่วย 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 

แบบ  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน                 
ไม่น้อยกว่า  ๑  ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า             
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

- มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
-  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio             

ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว  
จ านวน  ๑  หนว่ย 

 2. เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 80๐VA  ตั้งไว้  2,5๐๐  บาท               
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
           -  มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 80๐ VA (480 Watts) 
           -  สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า  ๑๕  นาที 
( เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕61  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) 
  
 
 
 
 
 

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง      จ านวน        21,000    บาท 
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 - ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน  จ านวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้  21,000 บาท  มี
คุณลักษณะดังนี้ 

1) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน  
2) น้ าหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม  
3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน  
4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครัง้ต่อนาที 

( เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕61  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 

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

รถจักรยานยนต์  เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า  ๕,๐๐๐ บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 

 

งานไฟฟ้าถนน                รวม    3,481,700  บาท 
     งบลงทุน            รวม    2,781,700  บาท 
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          รวม    2,781,700  บาท 

ประเภทต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก               จ านวน       420,700   บาท 
- โครงการต่อเติมหลังคาหน้าอาคารส านักงานเทศบาลต าบล         

บางปลาม้า ขนาดกว้าง 5 เมตร ขนาดยาว 7 เมตร ตั้งไว้  1๗๐,000  บาท  
(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาล
ต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่หน้าที่  6 รายการที่  2 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

- โครงการปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะที่อ่านหนังสือประจ าชุมชน บ้าน
สูตร-บ้านเก่า  ตั้งไว้  13,700 บาท  (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด) ต า ม แ ผ น พัฒ น า ท้อ ง ถิ ่น สี ่ป ี เ ท ศ บ า ล ต า บ ล บ า ง ป ล า ม ้า              
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่  4  ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่หน้าที่ 10 รายการที่ 14 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๕ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์
ของประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

- โครงการปรับปรุงทาสีอาคารและรั้วของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก               
วัดบ้านหมี่ ตั้งไว้  72,000  บาท  (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด) 
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ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.2561 -2564) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่หน้า   ที่ 
10 ร ายการที่  12  สอดคล้ อ งกั บยุ ทธศาสตร์ จั งหวั ดที่  ๕  กา รน า                    
การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน    ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน                
(กองช่าง) 

- โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านทุ่งเจริญ -              
ท้ายคลอง  ตั้งไว้ 80,000 บาท (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.2561 -2564) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่หน้า   ที่ 
10 รายการที่ 12 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การน าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน                       
ตั้ งจ่ ายจากเงิน อุดหนุนทั่ ว ไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน                        
งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

- โครงการติดตั้งประตูเลื่อนอัตโนมัติอาคารส านักงานเทศบาล             
ต าบลบางปลาม้ า  ขนาดของประตูกว้ า ง  4.50 เมตร สู ง  2  เมตร                    
ตั้ ง ไ ว้   85 ,000 บาท   ( รายละเ อียดตามแบบที่ เทศบาลก าหนด)                  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.2561-2564) 
เ พ่ิมเติม ฉบับที่  4  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาโครงสร้ าง พ้ืนฐาน                 
อยู่หน้าที่  7  รายการที่ 3  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การน าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน                       
ตั้ งจ่ ายจากเงิน อุดหนุนทั่ ว ไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน                        
งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

 

ประเภทคา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             จ านวน       290,000     บาท 
-โครงการจัดซื้อซุ้มตั้งฐานเฉลิมพระเกียรติฯ (รัชกาลที่ 10)    พร้อม

ติดตั้ง  ขนาดกว้าง 3  เมตร ขนาดสูง 4.60 เมตร  จ านวน 1 ซุ้ม         ตั้งไว้  
290,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.
๒๕61-๒๕๖4) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี  ๒๕61  ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่  7 รายการที่ 1  ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล คู่การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

 

 
 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    จ านวน      1,971,000   บาท      
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- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ด้านข้างศาลา                
การเปรียญวัดบ้านเก่า  พ้ืนที่ด าเนินงานไม่น้อยกว่า 199.70 ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด) ตั้งไว้ 122,000 บาท  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่หน้าที่ 10 รายการ
ที่ 13 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการ
บริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างตลาดบนกับตลาดกลาง
ข้างบ้านนายบุญชู  จิรสวานนท์  พ้ืนที่ด าเนินงานไม่น้อยกว่า 34.30  ตารางเมตร    
(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด)  ตั้งไว้ 27,000 บาท  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อยู่หน้าที่ 7 รายการที่ 
4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการ
บริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างตลาดล่างกับวัดบ้านหมี่
ข้างบ้านนางสุคนธ์รัศม์  ม่วงแพรศรี พ้ืนที่ด าเนินงานไม่น้อยกว่า 27  ตารางเมตร    
(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด)  ตั้งไว้ 20,000 บาท  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อยู่หน้าที่ 7 รายการที่ 
5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการ
บริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

- โครงการขยายทางเท้าข้างสถานีสูบน้ าดับเพลิงวัดบ้านหมี่ พ้ืนที่
ด าเนินงานไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด)  ตั้งไว้  150,000 บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบล
บางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เ พ่ิมเติม ฉบับที่  4ยุทธศาสตร์ที่  ๔           
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่หน้าที่  8 รายการที่  6 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

- โครงการซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายพิณ  ศรีสุวรรณ 
ถึง ถนนบ้านหมี่-โพธิ์ศรี พ้ืนที่ด าเนินงานไม่น้อยกว่า 409.15 ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด)  ตั้งไว้  250,000 บาท        ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อยู่หน้าที่ 9 รายการที่ 
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9 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการ
บริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

- โครงการลงลูกรังถนนเลียบคลองบ้านหมี่จากนาครูร่วมสวัสดิ์ ถึง 
บ่อกุ้ง  ถนนกว้าง 2.50 เมตร  ยาว 445 เมตร  (รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลก าหนด)  ตั้งไว้  107,000 บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61 -๒๕๖4) เ พ่ิมเติม ฉบับที่  4 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่หน้าที่ 11 รายการที่ 15 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร
และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

- โครงการขยายถนนคอนกรีตพร้อมดันท่อข้ามคลองชุมชน               
บ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง   (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด)  ตั้งไว้  
860,000 บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.
๒๕61-๒๕๖4) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน อยู่หน้าที่ 11 รายการที่ 18 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การ
น าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะ         และชุมชน  งาน
ไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

- โ คร งการ ขุ ดลอกคลองบ้ านทุ่ ง เ จ ริญ  ปั้ น คันดิ นจากที่ น า                 
น .ส .จินตนา สารถี  ถึ ง  ถนน คันคลองชลประทาน  ขนาดปากกว้ าง                  
3.00 เมตร  ลึก 1.00 เมตร ยาว  470 เมตร  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
1,410 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)            
ตั้งไว้  74,000 บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า 
(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อยู่หน้าที่ 9  รายการที่ 10 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การน า         
การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน            
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูา
ถนน  (กองช่าง) 
 - โครงการขุ ด  ย้ าย  ฝั่ ง  กลบ  ขยะ ในบ่อขยะ เทศบาลและ                  
ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ  เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะถูกต้องตาม
หลักการจัดการขยะ  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลก าหนด )                      
ตั้ ง ไ ว้  300,000 บาท  ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่ นสี่ ปี เทศบาลต าบล                       
บางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อยู่หน้าที่ 13 รายการที่ 1 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

- โครงการปรับปรุงพ้ืนคอนกรีตข้างสถานีสูบน้ าดับเพลิงของเทศบาล              
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด) ตั้งไว้  61,000  บาท         
ตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 
ประจ าปี ๒๕61 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน อยู่หน้าที่ 11  รายการที่ 16 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ 
การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูา
ถนน  (กองช่าง) 

 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    จ านวน      ๑๐๐,๐๐๐    บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งติด

ตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ถนน สะพาน รางระบายน้ า  ดาด
คอนกรีต  เสาไฟฟูา  สนามเด็กเล่น และรายการอ่ืนๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงิน                     เกิน
กว่า ๕,๐๐๐ บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 
 

งบเงินอุดหนุน                รวม      700,000   บาท 
 เงินอุดหนุน           รวม      700,๐๐๐   บาท    

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ       จ านวน       700,000   บาท 
- เงินอุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค  เพ่ือด าเนินโครงการเปลี่ยนระบบ

ไฟ ฟู าสาธา รณในชุ มชนตลาด เก้ าห้ อ ง   ตั้ ง ไ ว้   350 ,000 บาท               
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)   
เพ่ิมเติม  ฉบับที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่หน้าที่ 8 
รายการที่ 7  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การน าการเปลี่ยนแปลง
ด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

- เงินอุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค  เพ่ือด าเนินโครงการเปลี่ยนระบบ
ไฟฟูาสาธารณในชุมชนบ้านกกม่วง  ตั้งไว้  350,000 บาท               ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)   
เพ่ิมเติม  ฉบับที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่หน้าที่ 8 
รายการที่ 8  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การน าการเปลี่ยนแปลง
ด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน  (กองช่าง) 

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
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งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน        รวม     490,๐๐๐   บาท 
     งบด าเนินงาน           รวม     330,๐๐๐   บาท 
 ค่าใช้สอย           รวม     330,๐๐๐   บาท 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ 
รายจา่ยหมวดอ่ืนๆ      จ านวน      330,๐๐๐    บาท 
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน ตั้งไว้ 20๐,๐๐๐ บาท     

เพื่อเป็นการจัดการอบรมให้ความรู้ , การศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61 –๒๕๖4) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาท้องถิ่น  อยู่หน้าที่ 27  รายการที่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 3  การยกระดับชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   (ส านักปลัด) 
      - โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล ฯลฯ 
ตั้งไว้ 6๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า  
(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ อยู่หน้า                       
ที่  5 4 -5 6  สอดคล้ อ ง กั บ ยุ ท ธศ า สต ร์ จั ง ห วั ด ที่  ๓  ตั้ ง จ่ า ย จ า ก                   
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  (กองการศึกษา) 
 - โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ   ตั้งไว้              
5๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า     
(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาท้องถิ่น  อยู่หน้าที่ 27 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับชีวิตและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้าง                   
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน                 
(กองการศึกษา) 

- โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
การส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีในชุมชนและพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ  เพื่อให้
ความ รู้การพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชน  ตั้ ง ไว้   2๐ ,๐๐๐ บาท                     
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถิ่น อยู่หน้าที่ 28 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๓ การยกระดับชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  (กองการศึกษา) 
งบเงินอุดหนุน                รวม      ๑60,๐๐๐   บาท 
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 เงินอุดหนุน           รวม      ๑60,๐๐๐   บาท    
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ       จ านวน         60,๐๐๐   บาท 
- เงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แบบบูรณาการ  จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  เทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖4)  ยุทธศาสตร์ที่ ๑             
การพัฒนาท้องถิ่น  อยู่หน้าที่ ๑18 รายการที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จั งหวัดที่  ๓ การยกระดับชีวิ ตและความปลอดภัยในชีวิ ตและทรัพย์ สิน                
ตั้งไว้ 60,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (กอง
สาธารณสุข) 

 

ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน         100,๐๐๐   บาท
และภารกิจถ่ายโอน 

-  เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านสูตร-บ้านเก่า ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  ตามแผนพัฒนา
สามปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาท้องถิ่น  อยู่หน้าที่ 6 รายการที่ 1  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตั้งไว้  20,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (กอง
สาธารณสุข)    

-  เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนตลาดเก้าห้อง  ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  ตามแผนพัฒนา
สามปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาท้องถิ่น  อยู่หน้าที่ 7 รายการที่ 2  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตั้งไว้  20,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (กอง
สาธารณสุข)    

-  เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านหมี่ ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  ตามแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  เ พ่ิมเติม  ฉบับที่  2   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาท้องถิ่น  อยู่หน้าที่ 8 รายการที่ 3  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตั้งไว้  20,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (กอง
สาธารณสุข)    
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-  เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านกกม่วง  ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  ตามแผนพัฒนา
สามปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาท้องถิ่น  อยู่หน้าที่ 9 รายการที่ 4  สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตั้งไว้  20,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (กองสาธารณสุข)    

-  เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่ง เจริญ -ท้ายคลอง   
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข             
ตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  
เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาท้องถิ่น  อยู่หน้าที่ 10 
รายการท่ี 5  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การยกระดับชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งไว้  20,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสาธารณสุข)    
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งานกีฬาและนันทนาการ          รวม       60,๐๐๐    บาท 
      

      งบด าเนินงาน           รวม       6๐,๐๐๐   บาท 
  

 ค่าใช้สอย           รวม       6๐,๐๐๐    บาท 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะ 
รายจา่ยหมวดอ่ืนๆ        จ านวน         6๐,๐๐๐  บาท 
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของเทศบาล ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร อยู่หน้าที่  103  รายการที่ 3  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร
และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  
(กองการศึกษา) 
     

งานศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น          รวม    305,๐๐๐   บาท 
     งบด าเนินงาน                    รวม     255,๐๐๐   บาท 
 ค่าใช้สอย              รวม     255,๐๐๐   บาท 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     จ านวน     ๑05,๐๐๐    บาท 
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจ าปี  ๒๕62  ตั้งไว้             

5๐,๐๐0 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.
๒๕61-๒๕๖4)  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  อยู่หน้า           
ที่ 51 รายการที่ 7 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนา             
ด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  (กอง
การศึกษา) 

- โ ค ร ง ก า ร จั ด ง า น กิ จ ก ร รม วั น ก ตั ญ ญู แ ล ะ วั น ผู้ สู ง อ า ยุ                  
ประจ าปี  ๒๕62  ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบาลต าบลบางปลาม้า  (พ.ศ.๒๕61 -๒๕๖4) ประจ าปี  ๒๕61  
ยุทธศาสตร์ที่   การพัฒนาคุณภาพชีวิต  อยู่หน้าที่  51 รายการที่  8 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล          
คู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน              
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  (กองการศึกษา) 

- โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา         
ตั้งไว้ 15,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า 
(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  อยู่หน้าที่ 49 
รายการที่  1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาด้าน                
การท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น   (กองการศึกษา) 

 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะ 
รายจา่ยหมวดอ่ืนๆ       จ านวน       ๑๕๐,๐๐๐   บาท 

- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4) ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น             
(กองการศึกษา) 
      
      งบเงนิอุดหนนุ           รวม        50,๐๐๐    บาท 

 

เงินอุดหนนุ              รวม        50,๐๐๐   บาท 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ       จ านวน        50,๐๐๐   บาท 
- เงินอุดหนุนอ าเภอบางปลาม้าตามโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑5 ประจ าปี ๒๕61 ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐ บาท   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่หน้าที่ 123 รายการที่ 3 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล   
คู่การอนุ รักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน                 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  (กองการศึกษา) 
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แผนงานงบกลาง 
 
 

งานงบกลาง              รวม    5,379,593   บาท 
     งบกลาง            รวม    5,012,793   บาท 

1.  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม         จ านวน           7,800   บาท 
     - เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น เ งิ น ป ร ะ กั น สั ง ค ม ข อ ง พ นั ก ง า น จ้ า ง                 

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตรา
ร้อยละ ๕  ของอัตราค่าจ้าง  ตามที่กฎหมายก าหนด (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) 

 

2.  ประเภทสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์   จ านวน          ๑2,๐๐๐   บาท 
    -  เงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2562  ให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการ
วินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ ยงตนเองได้  โดยผู้ปุวยเ อดส์ที่มีสิทธิจะได้                
รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือนครบทั้ง  12 เดือน  (ตั้งจ่ายจาก                 
เงินอุดหนุนทั่วไป) 

 

3.  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      จ านวน     4,000,000   บาท 
     - โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สู งอายุ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ อปท. ไว้แล้ว (โดยจ่ายอัตรา            
เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ  โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี   
จะได้รับ 600 บาท  อายุ  70-79 ปี  จะได้รับ 700 บาท  อายุ 80-89 ปี  
จะได้รับ  800 บาท  และอายุ  90 ปีขึ้นไป  จะได้รับ 1,000 บาท              
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

 

4.  ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ      จ านวน      700,000    บาท                  
     - โครงการเสริมสร้ างสวัสดิการทางสั งคมให้ ผู้ พิการหรือ               

ทุพพลภาพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับ
เบี้ยความพิการคนละ  800  บาทต่อเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

 

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

จ าเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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6.  ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน     จ านวน         72,993   บาท 
- ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามเกณฑ์ที่ที่

ประชุมใหญ่เป็นผู้ก าหนด ตั้งไว้  19,993  บาท โดยพิจารณาจากรายรับจริง
ประจ าปีที่ผ่านมาของสมาชิก (ยกเว้น เงินกู้เงินจ่ายขาด  และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับ
ดังกล่าว  ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
       วิธีค านวณ 
       รายรับจริงประจ าปีที่ผ่านมา  (ปี ๒๕60)  =  ๑1,971,742.41 
       ร้อยละ  ⅙   ของ  ๑1,971,742.41  =  ๑1,971,742.41 x  ๐.๐๐๑๖๗                                                                                 

 =  19,992.81 
  

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ในการด าเนินของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  ตั้งจ่ายตามฐานจริงประจ าปี
งบประมาณ  2561  ตั้งไว้  53,000  บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
  

 ประเภทเงินช่วยพิเศษ               จ านวน          ๒๐,๐๐๐   บาท 
- เงินช่วยเหลือค่าท าศพพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้ าง  ในกรณีที่ เ สี ยชี วิ ต เนื่ องจากการปฏิบัติหน้ าที่ ร าชการ                    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 
     งบบ าเหน็จ/บ านาญ           รวม       366,800   บาท 
 ประเภท เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่น (กบท.)      จ านวน        366,800   บาท 
- เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

ในอัตราร้อยละ ๒% ของประมาณการรายรับ (ไม่รวมเงินกู้เงินจ่ายขาด และ
เงินอุดหนุนทุกประเภท)  ตั้งไว้  366,70๐  บาท  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  
ซึ่งเทศบาลต้องเบิกเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ส าหรับจ่ายเป็นเงินบ านาญรายเดือนให้กับ นายอ าพล  ซื่อเลื่อม  ข้าราชการ
บ านาญ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๖    
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