
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบัญญัติ 
เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 
 
 
 

ของ 
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 
 



เทศบาลตําบลบานปลอง
เขต/อําเภอ เทิง    จังหวัดเชียงราย

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

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ เทิง  จังหวัดเชียงราย  -    

พื้นที่ 2.30 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,053 คน
ชาย 1,977 คน

หญิง 2,076 คน

ขอมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลบานปลอง
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานปลอง

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลบานปลอง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลบานปลองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานปลองจึง
ขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 34,617,798.42 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 42,517,714.72 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,300,432.27 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
3,765.31 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 11 โครงการ รวม 3,054,963.10 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 36,045,327.04 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 178,693.27 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 327,609.70 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 247,620.47 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 16,560.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,423,897.60 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,850,946.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 6,735,241.43 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 26,955,748.33 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 9,249,125.67 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,191,440.97 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,347,105.64 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,181,250.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 986,826.05 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 6,767,092.87 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 3,377,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบ้านปล้อง
อ.เทิง  จ.เชียงราย

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 662,628.69 150,000.00 180,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

266,364.60 242,350.00 271,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 281,219.39 103,000.00 281,200.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 13,266.00 36,200.00 19,200.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,223,478.68 531,550.00 751,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 22,071,291.17 18,960,000.00 22,071,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22,071,291.17 18,960,000.00 22,071,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,209,362.49 24,508,450.00 24,177,100.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,209,362.49 24,508,450.00 24,177,100.00

รวม 43,504,132.34 44,000,000.00 47,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,410,999.12 11,842,127.00 12,356,701.00

งบบุคลากร 12,019,145.68 15,952,560.00 17,809,912.00

งบดําเนินงาน 7,416,428.89 11,620,952.00 10,995,950.00

งบลงทุน 534,550.00 3,450,361.00 4,725,437.00

งบเงินอุดหนุน 1,045,240.00 1,134,000.00 1,112,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 31,426,363.69 44,000,000.00 47,000,000.00

รวม 31,426,363.69 44,000,000.00 47,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลบานปลอง

อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลบานปลอง

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,134,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,768,547

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,473,014

แผนงานสาธารณสุข 3,199,838

แผนงานเคหะและชุมชน 353,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 165,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 249,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,204,980

แผนงานการเกษตร 95,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,356,701

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 47,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,568,920 0 2,178,000 9,746,920
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,800 0 0 2,624,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,944,120 0 2,178,000 7,122,120

งบดําเนินงาน 2,509,000 20,000 727,000 3,256,000
    ค่าตอบแทน 258,000 0 120,000 378,000

    ค่าใช้สอย 1,041,000 20,000 487,000 1,548,000

    ค่าวัสดุ 685,000 0 120,000 805,000

    ค่าสาธารณูปโภค 525,000 0 0 525,000

งบลงทุน 32,000 0 0 32,000
    ค่าครุภัณฑ์ 32,000 0 0 32,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 0 0 100,000
    เงินอุดหนุน 100,000 0 0 100,000

                              รวม 10,209,920 20,000 2,905,000 13,134,920

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

อ.เทิง  จ.เชียงราย

หน้า : 1/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 858,420 858,420
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 858,420 858,420

งบดําเนินงาน 651,490 651,490
    ค่าตอบแทน 88,490 88,490

    ค่าใช้สอย 275,000 275,000

    ค่าวัสดุ 288,000 288,000

งบลงทุน 208,637 208,637
    ค่าครุภัณฑ์ 208,637 208,637

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

                              รวม 1,768,547 1,768,547

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

อ.เทิง  จ.เชียงราย

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 843,180 3,313,212 4,156,392
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 843,180 3,313,212 4,156,392

งบดําเนินงาน 1,494,554 2,659,568 4,154,122
    ค่าตอบแทน 13,554 33,661 47,215

    ค่าใช้สอย 1,371,000 1,660,063 3,031,063

    ค่าวัสดุ 110,000 713,844 823,844

    ค่าสาธารณูปโภค 0 252,000 252,000

งบลงทุน 0 494,500 494,500
    ค่าครุภัณฑ์ 0 344,500 344,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 0 668,000 668,000
    เงินอุดหนุน 0 668,000 668,000

                              รวม 2,337,734 7,135,280 9,473,014

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

อ.เทิง  จ.เชียงราย

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,668,480 0 1,668,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,668,480 0 1,668,480

งบดําเนินงาน 997,358 330,000 1,327,358
    ค่าตอบแทน 133,358 120,000 253,358

    ค่าใช้สอย 684,000 5,000 689,000

    ค่าวัสดุ 180,000 205,000 385,000

งบลงทุน 34,000 0 34,000
    ค่าครุภัณฑ์ 34,000 0 34,000

งบเงินอุดหนุน 45,000 125,000 170,000
    เงินอุดหนุน 45,000 125,000 170,000

                              รวม 2,744,838 455,000 3,199,838

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

อ.เทิง  จ.เชียงราย

หน้า : 4/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 123,000 110,000 70,000 303,000
    ค่าใช้สอย 123,000 10,000 70,000 203,000

    ค่าวัสดุ 0 100,000 0 100,000

งบลงทุน 50,000 0 0 50,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000 0 0 50,000

                              รวม 173,000 110,000 70,000 353,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 165,000 165,000
    ค่าใช้สอย 165,000 165,000

                              รวม 165,000 165,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

อ.เทิง  จ.เชียงราย

หน้า : 5/8



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 85,000 40,000 125,000
    ค่าใช้สอย 70,000 40,000 110,000

    ค่าวัสดุ 15,000 0 15,000

งบเงินอุดหนุน 0 124,000 124,000
    เงินอุดหนุน 0 124,000 124,000

                              รวม 85,000 164,000 249,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

อ.เทิง  จ.เชียงราย

หน้า : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบบุคลากร 1,379,700 0 1,379,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,379,700 0 1,379,700

งบดําเนินงาน 918,980 0 918,980
    ค่าตอบแทน 203,980 0 203,980

    ค่าใช้สอย 350,000 0 350,000

    ค่าวัสดุ 365,000 0 365,000

งบลงทุน 2,056,300 1,850,000 3,906,300
    ค่าครุภัณฑ์ 2,036,300 0 2,036,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000 1,850,000 1,870,000

                              รวม 4,354,980 1,850,000 6,204,980

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

อ.เทิง  จ.เชียงราย

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษแหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 60,000 35,000 95,000
    ค่าใช้สอย 50,000 35,000 85,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                              รวม 60,000 35,000 95,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,356,701 12,356,701
    งบกลาง 12,356,701 12,356,701

                              รวม 12,356,701 12,356,701

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

อ.เทิง  จ.เชียงราย

หน้า : 8/8







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบ้านปล้อง
อําเภอ เทิง  จังหวัดเชียงราย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 410,053.75 440,719.00 454,553.79 500.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 20,915.20 7,947.70 8,323.90 200.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 138,951.00 180,228.00 199,751.00 144,300.00 17.81 % 170,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 569,919.95 628,894.70 662,628.69 150,000.00 180,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,493.80 1,445.30 1,241.60 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 742.00 605.00 783.00 2,500.00 -60.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 222,840.00 220,680.00 222,440.00 200,000.00 11.25 % 222,500.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ
การโฆษณา

130.00 160.00 280.00 200.00 50.00 % 300.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 8,000.00 3,950.00 2,010.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้รับจ้างให้บริการ 1,680.00 1,470.00 1,610.00 1,200.00 33.33 % 1,600.00
     ค่าธรรมเนียมเปนผู้รับจ้างให้บริการ 1,440.00 1,260.00 1,380.00 1,000.00 40.00 % 1,400.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 670.00 1,240.00 990.00 700.00 42.86 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 105,575.00 875.00 5,825.00 1,600.00 25.00 % 2,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 3,380.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

14,650.00 16,250.00 16,650.00 12,000.00 33.33 % 16,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

5,100.00 5,400.00 6,600.00 4,000.00 65.00 % 6,600.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 3,000.00 3,000.00 3,000.00 4,000.00 -25.00 % 3,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 220.00 220.00 280.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 290.00 85.00 75.00 150.00 100.00 % 300.00
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 1,200.00 1,200.00 500.00 160.00 % 1,300.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 367,830.80 263,220.30 266,364.60 242,350.00 271,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 4,400.00 5,000.00 5,200.00 3,000.00 73.33 % 5,200.00
     ดอกเบี้ย 195,874.84 227,621.98 276,019.39 100,000.00 176.00 % 276,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 200,274.84 232,621.98 281,219.39 103,000.00 281,200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 16,000.00 0.00 0.00 30,000.00 -80.00 % 6,000.00
     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 228.00 222.00 252.00 200.00 0.00 % 200.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 12,018.00 18,334.00 13,014.00 6,000.00 116.67 % 13,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 28,246.00 18,556.00 13,266.00 36,200.00 19,200.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 625,524.38 534,792.95 534,062.96 500,000.00 8.00 % 540,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 15,123,224.02 15,492,452.16 15,743,624.29 13,935,000.00 12.67 % 15,700,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,653,142.95 1,769,490.59 1,646,646.14 1,500,000.00 9.47 % 1,642,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 86,476.75 82,719.62 69,277.83 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     ภาษีสุรา 872,740.36 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,103,201.57 3,367,666.59 3,643,191.14 2,500,000.00 46.00 % 3,650,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 34,127.50 33,549.81 35,631.16 25,000.00 44.00 % 36,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 27,221.89 26,267.87 32,139.65 30,000.00 10.00 % 33,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

266,202.00 408,713.00 366,718.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,791,861.42 21,715,652.59 22,071,291.17 18,960,000.00 22,071,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

18,030,645.00 17,876,500.00 20,209,362.49 24,508,450.00 -1.35 % 24,177,100.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,030,645.00 17,876,500.00 20,209,362.49 24,508,450.00 24,177,100.00
รวมทุกหมวด 39,988,778.01 40,735,445.57 43,504,132.34 44,000,000.00 47,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 47,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 180,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ภาษีป้าย จํานวน 170,000 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 271,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้น้อยลง

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 222,500 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 300 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม
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ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้รับจ้างให้บริการ จํานวน 1,600 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมเปนผู้รับจ้างให้บริการ จํานวน 1,400 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจาก
คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 16,000 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 6,600 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
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ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้น้อยลง

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 300 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,300 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 281,200 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 5,200 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ดอกเบี้ย จํานวน 276,000 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 19,200 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้น้อยลง

ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 13,000 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,071,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 540,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 15,700,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,642,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,650,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 36,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 33,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 24,177,100 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 24,177,100 บาท

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520 682,102.84 695,600 0 % 695,600

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 117,348.39 120,000 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 117,348.39 120,000 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

198,720 198,720 189,060 198,800 0 % 198,800

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,388,970 1,374,480 1,245,472.22 1,290,400 15.5 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,523,210 2,508,720 2,351,331.84 2,424,800 2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,817,101 3,212,300 3,019,696 3,597,280 14.63 % 4,123,620

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 19,000 345.58 % 84,660

เงินประจําตําแหนง 228,000 252,500 228,000 251,000 -25.9 % 186,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 209,040 220,020 231,060 250,560 5.65 % 264,720

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 246,240 223,440 221,640 265,700 2.79 % 273,120

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 33,180 25,980 17,780 14,220 -15.61 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,533,561 3,934,240 3,718,176 4,397,760 4,944,120
รวมงบบุคลากร 6,056,771 6,442,960 6,069,507.84 6,822,560 7,568,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

22,347 42,800 0 113,752 -56.04 % 50,000

คาเบี้ยประชุม 5,312.5 6,375 5,312.5 8,000 0 % 8,000

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

คาเชาบ้าน 78,000 104,000 132,000 157,000 -4.46 % 150,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 36,650 59,200 44,300 88,500 -49.15 % 45,000

รวมค่าตอบแทน 142,309.5 212,375 181,612.5 377,252 258,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 491,646.39 368,271.37 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 412,370.91 582,000 -40.89 % 344,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 19,920 28,305 17,318 95,610 -32.02 % 65,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเข้า
ดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ

2,000 1,400 7,042 10,000 0 % 10,000

2. คาใช้จายในการจ้างที่ปรึกษาในการ
ตรวจรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

11,000 11,000 11,000 20,000 -40 % 12,000

3. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 231,565.2 274,496 187,115.58 200,000 0 % 200,000

4. โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดู
งาน

141,525 195,880 0 200,000 -75 % 50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรมให้แก
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานครู  ลูกจ้างประจํา  
พนักงานจ้าง ฯลฯ

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

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรมให้แก
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ฯลฯ

0 16,640 13,140 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ
งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 0 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ
.ข้อมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

0 0 14,400 20,000 -50 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 67,949.52 63,060.31 84,025.73 160,000 -18.75 % 130,000

รวมค่าใช้สอย 965,606.11 959,052.68 746,412.22 1,587,610 1,041,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 113,185 121,606 93,175 250,000 0 % 250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 32,729 9,300 16,000 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 39,105 41,267 29,598 40,000 -25 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 48,973 730 29,264 40,000 0 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 4,600 42,419 80,000 0 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 148,262.6 150,902.9 138,342.7 200,000 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 3,700 0 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 26,439 29,360 46,380 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุอื่น 0 1,450 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 408,693.6 362,915.9 395,178.7 730,000 685,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 325,139.62 284,112.36 386,708.74 420,685 -4.92 % 400,000

คาบริการโทรศัพท 40,149.73 39,867.14 40,800.94 50,000 0 % 50,000

คาบริการไปรษณีย 5,835 6,837 5,663 20,000 -50 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 54,577.63 58,935.6 58,935.6 80,000 -18.75 % 65,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 425,701.98 389,752.1 492,108.28 570,685 525,000
รวมงบดําเนินงาน 1,942,311.19 1,924,095.68 1,815,311.7 3,265,547 2,509,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้พนักพิงสูง 0 3,900 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 4,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  ชนิดตู้ตั้ง
พื้น  (ไมมีระบบฟอกอากาศ)

0 224,800 0 0 0 % 0

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  ชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน

0 0 8,500 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง 12,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อชั้นวางหนังสือเหล็กแบบเอียง ขนาด 
5 ชั้น

5,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส  ขนาดความ
จุ  1,000  ลิตร

68,400 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อที่แขวนหนังสือพิมพสําเร็จรูป 3,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อบอรดปิดประกาศและประชาสัมพันธ
แบบบานเลื่อนกระจกขอบอลูมิเนียม

6,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมติดผนัง 5,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด  40  ชอง 0 5,600 0 12,000 0 % 12,000

โต๊ะทํางาน 0 0 0 5,700 -100 % 0

โต๊ะทํางาน  ระดับ  3 - 6 0 5,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง  ขนาดไมน้อยกวา  
400  วัตต

0 11,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย  ชนิดถือคู ปรับ
ความถี่ได้

0 15,000 0 0 0 % 0

ชุดเครื่องเสียงประจําเวทีศาลา
อเนกประสงค 1 ชุด

0 0 0 62,000 -100 % 0

ไมคสายพร้อมอุปกรณตอพวงยาว  30  
เมตร

0 0 1,720 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ลําโพงฮอรน  ขนาด  15 x 8 นิ้ว  พร้อม
ยูนิตฮอรน  ขนาด  150  วัตต  พร้อม
อุปกรณติดตั้ง

0 0 8,700 0 0 % 0

วิทยุติดรถยนตพร้อมอุปกรณติดตั้ง 0 0 3,180 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล 0 38,900 0 0 0 % 0

ขาตั้งกล้อง  แบบ  3  ขา  FOTOPRO  S3 0 1,890 0 0 0 % 0

เครื่องตัดสติ๊กเกอร 0 13,800 0 0 0 % 0

เลนส  Tamron SP AF 18 - 200  MM. 
F3.5-6.3  DI VC PZD MACRO (Canon)
สําหรับกล้อง  Canon รุน EOS - 600D

0 9,990 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  
สําหรับประมวลผล  แบบที่  2  (จอขนาด
ไมน้อยกวา  18.5  นิ้ว)

28,500 0 0 0 0 % 0

2.จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  (Inkjet 
Printer)

4,300 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

0 21,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 14/8/2563  13:04:00 หน้า : 7/56



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

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 
LED ขาวดํา

0 0 0 9,000 -100 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาว
ดํา  (18 หน้า/นาที)

0 3,300 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที)   

0 0 0 2,600 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
(18หน้า/นาที)

0 0 0 2,600 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน  
(จอขนาดไมน้อยกวา  18.5  นิ้ว)

15,900 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ  (Ink Tank Printer)

0 0 8,200 0 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  
(Smart  Card  Reader)

0 0 0 1,400 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

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

ปรับปรุงรถโดยสารอเนกประสงค  ทะเบียน 
 40-0211 เชียงราย 0 0 0 400,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 148,100 355,080 30,300 587,300 32,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบลงทุน 148,100 355,080 30,300 587,300 32,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 18,000 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 40,000 100,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 75,000 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดงานพระราชพิธี  และงานรัฐพิธี

0 0 0 15,000 0 % 15,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
โครงการงานประเพณีของจังหวัดและ
อําเภอ

0 0 0 25,000 0 % 25,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอเทิง

0 0 0 30,000 0 % 30,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู
บ้าน

0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 15,000 15,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0 0 10,000 0 0 % 0

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอเทิง  จังหวัด
เชียงราย

0 0 0 5,000 0 % 5,000

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเทิง 
 จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแมแหงชาติ

0 0 0 5,000 0 % 5,000

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเทิง 
 จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล

0 0 0 5,000 0 % 5,000

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 73,000 115,000 85,000 90,000 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 73,000 115,000 85,000 90,000 100,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,220,182.19 8,837,135.68 8,000,119.54 10,765,407 10,209,920
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําการประเมินผลทางวิชาการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม 6,360 1,080 2,084 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 6,360 1,080 2,084 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 6,360 1,080 2,084 20,000 20,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 6,360 1,080 2,084 20,000 20,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,648,060 1,247,510 1,120,912.58 1,343,490 57.65 % 2,118,000

เงินประจําตําแหนง 60,000 35,500 20,032.26 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,708,060 1,283,010 1,140,944.84 1,403,490 2,178,000
รวมงบบุคลากร 1,708,060 1,283,010 1,140,944.84 1,403,490 2,178,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 35,229 -43.23 % 20,000

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

คาเชาบ้าน 36,000 33,000 43,500 55,000 63.64 % 90,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,400 20,300 2,400 27,000 -81.48 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 37,400 53,300 45,900 122,229 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 348,709.95 370,376.24 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 255,819.52 350,000 0 % 350,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 78,801.72 120,234 93,828 140,000 -42.86 % 80,000

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  และผู้นําชุมชน  
สําหรับการบริหารและการจัดหาพัสดุภาย
ใต้  พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560  ระเบียบกระทรวงการ
คลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560

0 0 0 12,000 0 % 12,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,735 18,845 300 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 429,246.67 509,455.24 349,947.52 547,000 487,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 72,018.05 48,459 49,976.7 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,476 0 4,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 140 120 130 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,257.9 1,249.6 1,222.9 10,000 -50 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 28,621 19,916 31,280 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 110,512.95 69,744.6 86,609.6 125,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 577,159.62 632,499.84 482,457.12 794,229 727,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้พนักพิงสูง 0 3,900 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 4,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก  2  บาน 11,000 0 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 0 5,700 -100 % 0

โต๊ะทํางาน  ระดับ 3 - 6 0 5,000 0 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง  16  นิ้ว 0 4,260 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 34,000 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) 

0 0 0 15,600 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานัก
งาน  (จอขนาดไมน้อยกวา  18.5  นิ้ว)

79,500 0 0 0 0 % 0

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน  ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

0 29,100 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร  และเครื่องคอมพิวเตอร
โน้ตบุ๊ก  แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน  (OEM)  ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

0 11,400 0 0 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 0 700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 90,500 53,660 0 65,000 0
รวมงบลงทุน 90,500 53,660 0 65,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,375,719.62 1,969,169.84 1,623,401.96 2,262,719 2,905,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,602,261.81 10,807,385.52 9,625,605.5 13,048,126 13,134,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 190,500 201,660 237,690 229,260 5.86 % 242,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 16,120 11,160 11,650 18,000 0 % 18,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 715,680 746,520 783,573 854,520 -30.05 % 597,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 922,300 959,340 1,032,913 1,101,780 858,420
รวมงบบุคลากร 922,300 959,340 1,032,913 1,101,780 858,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 21,600 46,500 63,490 0 % 63,490

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 3,900 25,050 16,000 56.25 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 4,200 25,500 71,550 79,490 88,490
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยว
ข้องกับงานป้องกันภัย

2,160 14,996 20,000 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยว
ข้องกับงานป้องกันภัยฯ

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการการใช้แก๊สหุงต้มในชุมชน 0 17,160 0 0 0 % 0

โครงการถนนปลอดภัย  ลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน  ในเขตเทศบาลตําบลบ้านปล้อง

183,955 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันอุบัติทางถนนในชวง
เทศกาล

4,320 17,695 7,600 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.)

0 0 2,240 0 0 % 0

โครงการรณรงควันยาเสพติดโลก 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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โครงการวันอปพร. 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมกฎหมายจราจรและยาเสพ
ติดเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านปล้อง

6,500 7,373 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการใช้อุปกรณดับเพลิงใน
หนวยงานและปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน
เบื้องต้น

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

โครงการอบรมรณรงคป้องกันภัยจาก
อุบัติเหตุจราจรในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณ
ภัยในชุมชน

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

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.)

0 0 189,200 200,000 -50 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 65,555.9 97,821 51,112 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 262,490.9 155,045 290,152 375,000 275,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 9,400 8,927 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,152.2 41,882.9 44,869.3 68,000 0 % 68,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 11,814 0 4,000 15,000 0 % 15,000
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วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 49,450 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 61,966.2 100,732.9 57,796.3 298,000 288,000
รวมงบดําเนินงาน 328,657.1 281,277.9 419,498.3 752,490 651,490

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โทรทัศนวงจรปิด 150,770 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 
32 นิ้ว

0 0 0 6,500 -100 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

จัดซื้อชุดดับเพลิง  (ภายนอกอาคาร) 0 0 45,000 0 0 % 0

หัวฉีดดับเพลิง 12,707 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 264,261 -21.05 % 208,637

รวมค่าครุภัณฑ์ 163,477 0 45,000 270,761 208,637

วันที่พิมพ : 14/8/2563  13:04:01 หน้า : 18/56



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 139,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 139,000 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 302,477 0 45,000 270,761 208,637

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000 50,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,553,434.1 1,240,617.9 1,497,411.3 2,175,031 1,768,547
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,553,434.1 1,240,617.9 1,497,411.3 2,175,031 1,768,547
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 294,225 291,000 311,580 518,220 54.6 % 801,180

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 294,225 291,000 311,580 560,220 843,180
รวมงบบุคลากร 294,225 291,000 311,580 560,220 843,180

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 9,554 0 % 9,554

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,570 6,300 5,700 10,000 -60 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 7,570 6,300 5,700 19,554 13,554
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 414,360 625,258 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,109,430 1,565,200 -30.62 % 1,086,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 72,760 58,020 53,880 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 32,128 37,866 48,042 40,000 -25 % 30,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานสภาเด็ก
และเยาวชน  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง 

0 0 49,740 0 0 % 0

โครงการเพิ่มทักษะทางการศึกษา 0 0 0 40,000 -25 % 30,000

ทุนการศึกษาสําหรับการให้ความชวยเหลือ
นักเรียน

0 0 0 35,000 0 % 35,000

ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา  และการให้
ความชวยเหลือนักเรียน

0 0 0 70,000 0 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 3,500 7,020 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 519,248 724,644 1,268,112 1,870,200 1,371,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 2,080 19,256 33,426 20,000 0 % 20,000

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

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,920 14,944 0 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 8,834 33,128 24,120 50,000 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุคอมพิวเตอร 9,300 7,800 37,690 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 30,134 75,128 95,236 140,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 556,952 806,072 1,369,048 2,029,754 1,494,554

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้พนักพิงสูง 0 3,900 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 2,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก  ขนาด 2 บาน  (มอก.) 0 10,900 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 0 5,700 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โทรทัศนวงจรปิด 99,450 48,250 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

0 3,300 0 0 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 0 700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 99,450 66,350 0 8,400 0
รวมงบลงทุน 99,450 66,350 0 8,400 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 950,627 1,163,422 1,680,628 2,598,374 2,337,734
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 226,040 261,420 277,380 529,500 375.54 % 2,517,960

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 425,160 506,520 679,680 743,520 -7.08 % 690,912

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 53,100 45,940 61,800 43,920 41.94 % 62,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 704,300 813,880 1,018,860 1,316,940 3,313,212
รวมงบบุคลากร 704,300 813,880 1,018,860 1,316,940 3,313,212

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 28,661 0 % 28,661

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,870 0 0 5,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือบุตร 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 1,870 0 0 33,661 33,661
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง)

790,450 568,046 892,234 1,254,964 7.55 % 1,349,663

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

189,580 217,430 260,100 290,350 0.02 % 290,400

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ครูโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้อง

0 8,183 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561"

0 0 0 33,000 -100 % 0

โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษาปฐมวัยขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการ
ศึกษา พ.ศ. 2561"

0 0 0 11,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 980,030 793,659 1,152,334 1,609,314 1,660,063
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 6,000 30,000 0 % 30,000

คาอาหารเสริม (นม) 634,411.88 488,069.3 562,125.12 670,182 -3.93 % 643,844

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกีฬา 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 634,411.88 488,069.3 568,125.12 750,182 713,844
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 240,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 252,000
รวมงบดําเนินงาน 1,616,311.88 1,281,728.3 1,720,459.12 2,393,157 2,659,568

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
18,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 228,800
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
32,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 42,300

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 % 11,000

พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว 0 8,520 0 0 0 % 0

ครุภัณฑการศึกษา

จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้  นักเรียนประถมศึกษา  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้อง

0 0 54,000 58,500 0 % 58,500

จัดซื้อโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้  0 0 166,250 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้นักเรียนอนุบาล 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้อง

0 0 0 18,500 -100 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อสุขภัณฑสําหรับเด็ก 0 44,275 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คลูเลอรสแตนเลส 0 0 0 0 100 % 3,900

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานัก
งาน  (จอขนาดไมน้อยกวา  19  นิ้ว)

0 232,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 285,295 220,250 77,000 344,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาใช้จายในการซอมแซมอาคารเรียน 0 0 149,500 150,000 0 % 150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 149,500 150,000 150,000
รวมงบลงทุน 0 285,295 369,750 227,000 494,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 973,040 840,740 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก 
โรงเรียนบ้านปล้องตลาด

0 0 398,040 360,000 3.33 % 372,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก 
โรงเรียนบ้านปล้องใต้

0 0 345,200 320,000 -7.5 % 296,000

รวมเงินอุดหนุน 973,040 840,740 743,240 680,000 668,000
รวมงบเงินอุดหนุน 973,040 840,740 743,240 680,000 668,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,293,651.88 3,221,643.3 3,852,309.12 4,617,097 7,135,280
รวมแผนงานการศึกษา 4,244,278.88 4,385,065.3 5,532,937.12 7,215,471 9,473,014
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 433,260 457,980 482,640 705,400 33.07 % 938,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 30,000 124 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 146,400 146,400 146,400 188,400 -42.04 % 109,200

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 12,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 242,400 255,060 268,980 291,780 3.29 % 301,380

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 332,297.14 278,400 282,480 277,750 -22.23 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 46,428.57 40,000 36,940 37,980 -36.81 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,200,785.71 1,177,840 1,217,440 1,531,310 1,668,480
รวมงบบุคลากร 1,200,785.71 1,177,840 1,217,440 1,531,310 1,668,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 34,295 -40.96 % 20,248

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,840 16,320 17,880 50,000 0 % 50,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 0 100 % 36,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,200 1,600 13,300 25,000 8.44 % 27,110

รวมค่าตอบแทน 22,040 17,920 31,180 109,295 133,358
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 403,820 344,180 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 355,340 730,000 -37.4 % 457,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของแผน
งานสาธารณสุข

0 3,512 0 10,000 400 % 50,000

โครงการจัดฝึกอบรม/ประชุม  ด้านสุขภาพ  
สิ่งแวดล้อม  งานสคบ.ฯลฯ  
ให้แกเด็กเยาวชน  และประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

0 0 0 30,000 -36.67 % 19,000

โครงการจัดอบรม/ประชุม ประชาชนในเขต
เทศบาลด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม งานสคบ. 
ฯลฯ 

0 0 1,290 0 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธป้องกันโรคทางเดิน
หายใจจากภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

0 0 0 0 100 % 8,000

โครงการป้องกันโรคที่เกิดจากสัตวและ
แมลง

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ 0 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการรณรงคประชาสัมพันธการคัดแยก
ขยะในครัวเรือนและลดปริมาณขยะใน
ชุมชน

0 0 0 0 100 % 12,000

โครงการอนุรักษสิ่งแวดล้อมในชุมชน 0 0 0 0 100 % 8,000

โครงการอบรมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทํา
การฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตเทศบาลตําบลบ้านปล้อง

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอาหาร
ปลอดภัยสูสุขภาพดี

0 0 9,970 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 34,658 30,880 84,947 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 438,478 378,572 451,547 880,000 684,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,537 7,385 7,900 20,000 -50 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,235 36,225 42,495 50,000 0 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 17,300 1,710 1,174 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 24,200 13,495 22,285 60,000 0 % 60,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 14,842 0 3,320 35,000 -57.14 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร 1,380 3,570 14,500 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 83,494 62,385 91,674 195,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 544,012 458,877 574,401 1,184,295 997,358
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 2,000 0 % 2,000

ตู้บานเลื่อนกระจก 0 4,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 % 5,500

โต๊ะทํางาน 0 0 0 5,700 -100 % 0

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

รถเข็นชนิดนอน 0 0 0 0 100 % 19,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า  (แบบข้อออน) 0 0 0 43,600 -100 % 0

เครื่องตัดหญ้า  (แบบเข็น) 0 0 0 2,100 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 0 100 % 7,500

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา  
(18 หน้า/นาที)

3,300 0 0 0 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 0 700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,300 4,000 0 54,100 34,000
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รวมงบลงทุน 3,300 4,000 0 54,100 34,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนศูนยสงเสริมสาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมูบ้าน  (อสม.)
หมูที่  3 , 4 , 5 , 7 , 10  และหมูที่  11

0 0 0 45,000 0 % 45,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 45,000 45,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 45,000 45,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,748,097.71 1,640,717 1,791,841 2,814,705 2,744,838
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 134,000 -10.45 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 134,000 120,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 1,338 0 0 0 % 0

คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ

0 0 2,889 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 1,338 2,889 5,000 5,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 109,136.5 96,245 115,848.1 105,000 0 % 105,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 33,100 19,498 38,088.45 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 142,236.5 115,743 153,936.55 205,000 205,000
รวมงบดําเนินงาน 142,236.5 117,081 156,825.55 344,000 330,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 5,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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เงินอุดหนุนเอกชน 0 120,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  สําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 120,000 120,000 0 % 120,000

รวมเงินอุดหนุน 0 125,000 120,000 125,000 125,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 125,000 120,000 125,000 125,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 142,236.5 242,081 276,825.55 469,000 455,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,890,334.21 1,882,798 2,068,666.55 3,283,705 3,199,838

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 70,375 15,000 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 84,900 185,000 -44.32 % 103,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 70,375 15,000 84,900 205,000 123,000
รวมงบดําเนินงาน 70,375 15,000 84,900 205,000 123,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 49,000 0 50,000 0 % 50,000

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสร้างให้อยูในสภาพพร้อมใช้งาน
ได้ตามปกติ เชน ถนน สะพาน อาคารฯลฯ 

69,800 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 69,800 49,000 0 50,000 50,000
รวมงบลงทุน 69,800 49,000 0 50,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 140,175 64,000 84,900 255,000 173,000
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาปรับปรุงสภาพไฟฟ้าสาธารณะ 0 0 4,238 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 4,238 10,000 10,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,380 73,751 49,775 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 17,380 73,751 49,775 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 17,380 73,751 54,013 110,000 110,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอเทิง 
(ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ) 0 0 0 107,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 107,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 107,000 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 17,380 73,751 54,013 217,000 110,000
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งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางถนน 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 50,000 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 15,000 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะเทศบาลตําบล
บ้านปล้อง

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,000 70,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 15,000 70,000 70,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 15,000 70,000 70,000
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 157,555 137,751 153,913 592,000 353,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 720 720 360 10,000 -50 % 5,000

โครงการฝึกอบรมในการให้ความรู้  ทักษะ  
และพัฒนาศักยภาพ  กลุมองคกรชุมชน

45,830 16,220 85,614 100,000 -50 % 50,000

โครงการร้อยใจรักษ  (การประยุกตใช้แนว
พระราชดําริ)

0 0 38,460 40,000 0 % 40,000

โครงการรักน้ํา  รักป่า  รักแผนดิน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
การป้องกันการทุจริต

0 0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 0 0 1,440 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบ
สหกรณในชุมชน

0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชนทับ
ซ้อน

0 9,640 0 10,000 0 % 10,000
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
และการรณรงคป้องกันยาเสพติดในชุมชน

0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 46,550 26,580 125,874 215,000 165,000
รวมงบดําเนินงาน 46,550 26,580 125,874 215,000 165,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 46,550 26,580 125,874 215,000 165,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 46,550 26,580 125,874 215,000 165,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมการเลนกีฬาและการออก
กําลังกาย

67,620 60,265 40,388 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 67,620 60,265 40,388 70,000 70,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 16,896 0 0 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 16,896 0 0 20,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 84,516 60,265 40,388 90,000 85,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 288,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 288,000 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 288,000 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านปล้องตลาด โครงการ
จัดการแขงขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ
โรงเรียนบ้านปล้องตลาด และศูนบเครือ
ขายการศึกษาตําบลปล้องหนองแรด

0 0 0 70,000 -100 % 0
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านปล้องใต้  โครงการ
จัดการแขงขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธโรงเรียนบ้านปล้องใต้  
และศูนยเครือขาย
การศึกษาตําบลปล้องหนองแรด

0 0 70,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 70,000 70,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 70,000 70,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 372,516 60,265 110,388 160,000 85,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการดําเนินงานจัดงานประเพณี
ท้องถิ่น

28,380 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 6,480 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา 0 26,190 29,395 30,000 0 % 30,000
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โครงการสงเสริมด้านพระพุทธศาสนา  ของ
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 28,380 32,670 29,395 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 28,380 32,670 29,395 40,000 40,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 49,000 21,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

0 0 27,000 0 0 % 0

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง 
โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุจอมทอง

0 0 0 7,000 0 % 7,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง 
โครงการสงเสริมประเพณีสลากภัต

0 0 0 10,000 0 % 10,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง 
โครงการอบรมประชาชนโดยใช้หลักพระ
พุทธศาสนาในการดํารงชีวิต

0 0 0 5,000 0 % 5,000
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง
โครงการงานประเพณีสรงน้ําพระสงฆ

0 0 0 2,000 0 % 2,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

0 0 0 40,000 0 % 40,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง
โครงการต๋ามฮีต โตยฮอย ย้อนรอย อางขุน
ปล้อง

0 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง
โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 49,000 21,000 27,000 124,000 124,000
รวมงบเงินอุดหนุน 49,000 21,000 27,000 124,000 124,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 77,380 53,670 56,395 164,000 164,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 449,896 113,935 166,783 324,000 249,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 799,568 950,820 1,008,480 1,099,780 5.5 % 1,160,280

เงินประจําตําแหนง 48,032 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 131,760 135,720 139,800 146,880 2.94 % 151,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 23,700 19,620 14,540 -43.47 % 8,220

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,003,360 1,170,240 1,227,900 1,321,200 1,379,700
รวมงบบุคลากร 1,003,360 1,170,240 1,227,900 1,321,200 1,379,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

5,600 31,200 129,700 146,980 0 % 146,980

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

คาเชาบ้าน 0 14,000 0 42,000 0 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 5,600 45,200 129,700 203,980 203,980
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 81,293 88,849 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 35,900 150,000 66.67 % 250,000

คาออกแบบ  คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน  นิติบุคคล  หรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 0 98,000 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจ้างเหมาซอมแซมถนนหินคลุกในเขต
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

0 0 0 60,000 -16.67 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของกอง
ชาง

7,968 7,000 9,400 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,250 7,775 23,395 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 93,511 103,624 166,695 280,000 350,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,676 15,162 15,802 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 222,834 110,004 197,405 200,000 50 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 635 0 120 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,032.1 3,019.7 2,767.1 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 8,076 18,621 9,340 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 241,253.1 146,806.7 225,434.1 265,000 365,000

วันที่พิมพ : 14/8/2563  13:04:01 หน้า : 45/56



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

รวมงบดําเนินงาน 340,364.1 295,630.7 521,829.1 748,980 918,980
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง 0 7,000 0 0 0 % 0

พัดลมติดเพดาน 0 20,790 0 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถยนตบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิ
คพร้อมกระเช้าซอมไฟฟ้า

0 0 0 0 100 % 2,000,000

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงพร้อมติดตั้ง 0 105,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อปัมน้ําไดโว (ปัมแช)  0 10,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเครื่องเชื่อม Inverter  (160 แอมป์)  
แอมป์  

6,900 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อสวานโรตารี่  3 6,968 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที่  1*  (จอขนาดไมน้อยกวา  19  นิ้ว)

0 21,500 0 0 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที่  2 * (จอภาพขนาดไมน้อยกวา  19 
 นิ้ว)

0 29,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 30,000

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 0 0 100 % 6,300

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่  2(จอขนาดไมน้อยกวา 
18.5 นิ้ว)

28,500 0 0 0 0 % 0

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน  ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

0 19,400 0 0 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร  และเครื่องคอมพิวเตอรโน้ต
บุ๊ก  แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน  (OEM)  ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

0 7,600 0 0 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 0 700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 42,368 220,290 0 700 2,036,300
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้  (คา K)

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 20,000 20,000
รวมงบลงทุน 42,368 220,290 0 20,700 2,056,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,386,092.1 1,686,160.7 1,749,729.1 2,090,880 4,354,980
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ
กอสร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ
จายไฟเข้าอาคารเรียน  3  ชั้น
และสระวายน้ํา  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง  หมูที่  11

0 0 0 250,000 -100 % 0

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างทางเดินเข้าอาคารเรียน
พร้อมหลังคา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง

0 0 0 0 100 % 450,000
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โครงการกอสร้างเสาธงชาติ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้อง หมูที่ 11 
ตําบลปล้อง

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หมูที่  11 
 ตําบลปล้อง

1,064,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงติดตั้งผนังตาขายเหล็กกัน
ตกพร้อมราวบันได อาคารเรียน คสล.
 3 ชั้น 12 ห้องเรียน หมูที่ 11 

0 0 0 121,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงคติด
ตั้งกันสาดผนังและหลังคา บริเวณอาคาร
อเนกประสงคสํานักงานเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง หมูที่ 11

0 0 0 200,000 -100 % 0

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงห้องเรียนพื้นที่  36.00  
ตารางเมตร  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านปล้อง

0 76,500 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน หมูที่ 3 ตําบลปล้อง

251,500 0 0 0 0 % 0
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2. โครงการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน หมูที่ 4  ตําบลปล้อง

57,500 0 0 0 0 % 0

3. โครงการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน หมูที่ 5  ตําบลปล้อง

45,000 0 0 0 0 % 0

4. โครงการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน หมูที่ 7  ตําบลปล้อง

498,500 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างกําแพง คสล. ป้องกันตลิ่ง
ลําน้ําปล้อง ตามจุดที่กําหนด ตอนที่ 1

0 0 0 0 100 % 1,000,000

โครงการกอสร้างกําแพงคสล.  ป้องกันตลิ่ง
ลําน้ําปล้อง  ตามจุดที่กําหนด

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

โครงการกอสร้างถนนคสล.ซอยเทศบาล  
47  หมูที่  11 

0 0 0 65,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ถนนคสล.)  ทางเข้า - ออก  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้อง

0 321,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เชื่อมซอยเทศบาลซอย 18 หมูที่  7 ตําบล
ปล้อง

0 49,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยเทศบาล  6  แยกบ้านนางสาวนิภา  ก๋า
แก้ว  หมูที่  11  ตําบลปล้อง

0 62,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยเทศบาล 6 แยกบ้านนายเกียรติ  แสง
แก้ว  หมูที่  11  ตําบลปล้อง

0 26,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณบ้านนางน้อย  เขตรักษา  หมูที่  3

0 83,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณบ้านนายนิต  สุขสําราญ  หมูที่ 3

0 54,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่  7

0 418,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างฝาปิดรางระบายน้ํา  คสล. 
ซอยเทศบาล 29  หมูที่  4

0 82,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัว
ยูพร้อมฝาปิด ซอยเทศบาล 32 หมูที่ 11 
ตําบลปล้อง

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํากออิฐฉาบ
ปูนรูปตัวยู  บริเวณซอยเทศบาล  18  
หมูที่  7  

0 0 0 52,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํากออิฐฉาบ
ปูนรูปตัวยู  บริเวณบ้านนายศรีทน ถึงบ้าน
นายเชาว ซอย  5  หมูที่  5

0 167,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคสล.รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด  ซอยเทศบาล  33  หมูที่  7  

0 0 0 312,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณลานอเนกประสงค หมูที่  4

0 76,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําคสล.  
พร้อมบอพัก  
บริเวณบ้านนายยม  วิชัยเนตร  หมูที่  3  

0 0 0 78,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างห้องส้วมสาธารณะ
คอนกรีตชั้นเดียวแบบสองห้อง
บริเวณป่าสุสาน  หมูที่  7  

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการขยายทอลอดเหลี่ยมเชื่อมซอย 13  
หมูที่  7

0 44,000 0 0 0 % 0

โครงการถนนลูกรังหลังอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

299,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําล้นคสล
.ลําน้ําปล้อง
บริเวณข้างบ้านนายไสว  วินันท  หมูที่  11 

0 0 0 31,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงทางแยกทางเชื่อมทาง
หลวงแผนดินเชื่อมกับซอยเทศบาล  2
หมูที่  5 

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลตติก
คอนกรีต บริเวณซอยเทศบาล 7 หมูที่ 4

0 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการวางทอสงน้ําเข้าบอเก็บน้ําดิบผลิต
น้ําประปา  หมูที่  10

0 0 89,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 0 0 180,000 11.11 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,215,500 1,459,500 89,500 2,939,000 1,850,000
รวมงบลงทุน 2,215,500 1,459,500 89,500 2,939,000 1,850,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,215,500 1,459,500 89,500 2,939,000 1,850,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,601,592.1 3,145,660.7 1,839,229.1 5,029,880 6,204,980

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมอาชีพตาง ๆ ให้แก
เกษตรกร

0 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 80,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 21,625 15,440 4,945 100,000 -90 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 21,625 15,440 4,945 100,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 21,625 15,440 4,945 180,000 60,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 21,625 15,440 4,945 180,000 60,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอปท.ต้นแบบจัดการน้ําตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ําใต้
ดิน)

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 55,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 55,000 35,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0 0 0 55,000 35,000
รวมแผนงานการเกษตร 21,625 15,440 4,945 235,000 95,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 1,680,385.74 1,727,354.98 0 0 0 % 0

คาชําระดอกเบี้ย 95,348.55 48,379.31 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 64,602 63,970 72,992 98,556 0 % 98,556

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 210 7,480 -39.84 % 4,500

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
ประปา

821,250 977,392 977,392 977,392 -6.82 % 910,765

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,820,700 6,073,900 6,570,400 7,223,400 6.44 % 7,688,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,781,600 1,789,600 1,784,000 2,044,800 -5.52 % 1,932,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 158,500 155,500 156,000 174,000 0 % 174,000

สํารองจาย 11,454 87,060 5,206 300,000 0 % 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน 309,638.52 353,670.08 0 0 0 % 0

โครงการจัดการจราจร 0 0 88,000 30,000 0 % 30,000

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 0 0 171,500 294,000 0 % 294,000

เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0 0 38,174.44 40,000 0 % 40,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 40,000 0 % 40,000

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่

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

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 35,670 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

390,041 390,540 391,131 389,831 17.09 % 456,458

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 19,152 17,556 19,152 89,758 0 % 89,758

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 36,841.68 32,523.98 36,841.68 36,900 437.3 % 198,264

รวมงบกลาง 11,189,513.49 11,717,446.35 10,410,999.12 11,881,787 12,356,701
รวมงบกลาง 11,189,513.49 11,717,446.35 10,410,999.12 11,881,787 12,356,701
รวมงบกลาง 11,189,513.49 11,717,446.35 10,410,999.12 11,881,787 12,356,701

รวมแผนงานงบกลาง 11,189,513.49 11,717,446.35 10,410,999.12 11,881,787 12,356,701
รวมทุกแผนงาน 33,757,040.59 33,472,679.77 31,426,363.69 44,000,000 47,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบานปลอง

อําเภอ เทิง   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,209,920 บาท

งบบุคลากร รวม 7,568,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา  
อัตราละ 27,600 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรี 
จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 15,180 บาท/เดือน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน
  เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
  เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
  ตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
  ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
  การจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
  พ.ศ. 2554  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
  ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง
  ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและ
  คาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสวน
  จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
  ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี
จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 4,000  บาท/เดือน  และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  3,000  บาท/เดือน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือน
  เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
  เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
  ตําแหนงประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
  ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
  การจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง
  ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคา
  ตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด
  เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
  ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  
จํานวน  1 อัตราๆ ละ 4,000  บาท/เดือน  และรองนายก
เทศมนตรีจํานวน  2  อัตราๆ  ละ  3,000  บาท/เดือน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน
  เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
  เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
  ตําแหนงประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
  ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล 
  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
  การจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล   พ.ศ. 2554  
  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 
  เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน
  และคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
  สวนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
  ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 198,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  
จํานวน  1  อัตราๆ ละ 9,660  บาท/เดือน  และเงินคา
ตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  1  อัตราๆ 
ละ 6,900 บาท/เดือน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือน
  เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
  เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
  ตําแหนงประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
  ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
  การจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
  พ.ศ. 2554  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 
  เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและ
  คาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสวน
  จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
  ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนตําแหนง
- ประธานสภาเทศบาล  จํานวน 1  อัตรา
  อัตราละ 15,180  บาท/เดือน รวม12  เดือน
- รองประธานสภาเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา
  อัตราละ  12,420  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน    
- สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน  10  อัตรา
  อัตราละ  9,660  บาท/เดือนรวม  12  เดือน    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน
  เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
  เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
  ตําแหนงประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
  ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  
  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
  การจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  
  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 
  เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน
  และคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
  สวนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
  ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,944,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,123,620 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานสวนทองถิ่นตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี พรอมรองรับพนักงานสวนทองถิ่นกรณี โอน (ยาย) 
โดยจายใหพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
1.ปลัดเทศบาลฯ                                   จํานวน 1 ตําแหนง
2.รองปลัดเทศบาลฯ                              จํานวน 1 ตําแหนง
3.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลฯ                   จํานวน 1 ตําแหนง
4.หัวหนาฝายอํานวยการ                         จํานวน 1 ตําแหนง
5.นักจัดการงานทะเบียนและบัตรฯ             จํานวน 1 ตําแหนง
6.นักจัดการงานทั่วไปฯ                           จํานวน 1 ตําแหนง
7.นักทรัพยากรบุคคลฯ                           จํานวน 1 ตําแหนง
8.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ               จํานวน 1 ตําแหนง
9.นักสังคมสงเคราะห์ฯ                           จํานวน 1 ตําแหนง
10.เจาพนักงานพัฒนาชุมชนฯ                   จํานวน 1 ตําแหนง
11.เจาพนักงานธุรการฯ                          จํานวน 1 ตําแหนง
-เปนไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี  (พ.ศ. 2564-2566)
-เปนไปตามประกาศ  และโครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนฯ  ดังนี้
  1.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
  ทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
  ทองถิ่น (ฉบับที่ 9)  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558
  2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
  ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจายเงินเดือนและ
  ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559
  3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  
  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
  จายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  
  ลงวันที่ 3  มีนาคม  2559
  4.โครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  บัญชี 5 
  ทายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย 
  เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
  เทศบาล(แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
  5.ประกาศ ก.ท.เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
  หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  (ฉบับที่  2)  
  พ.ศ. 2561 ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,660 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ในอัตรา
เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน และเพื่อจายเปน
คาเงินเพิ่มตาง ๆ เชน เงินเพิ่มคาครองชีพ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
  งานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ
  บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 10) ประกาศ 
  ณ  วันที่  22 ธันวาคม พ.ศ.2558
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
  เชียงราย เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
  งานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ประกาศ  
  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกนักบริหารงานที่มีสิทธิไดรับ
ตามหลักเกณฑ์ ตามตําแหนง ดังนี้
1. ปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน
2. รองปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
    จํานวน 12 เดือน
3. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
    จํานวน 12 เดือน
4. หัวหนาฝายอํานวยการ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท 
    จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
  เชียงราย เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
  บุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม)  พ.ศ.  2559  ประกาศ  ณ  
  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
  บุคคลสวนทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทางการบริหาร
  งานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 264,720 บาท

เพื่อจายเปนอัตราคาจาง และเงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต์
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
  เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราคาจางและ
  การใหลูกจางของเทศบาลไดรับคาจาง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2561 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 273,120 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไปและรองรับการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  ที่ มท 0809.5/ว 81  ลงวันที่ 10  ก.ค. 2557 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1  ก.ค. 2558  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป และรองรับการปรับปรุง
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
  ที่  มท  0809.3/ว 1372  ลงวันที่  1  ก.ค. 2558   

งบดําเนินงาน รวม 2,509,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 258,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กร
  ปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งไว  10,000  บาท  
  เชน คณะกรรมการประเมินประเมินผลงานฯ คณะกรรมการ
  เจาหนาที่ดําเนินการสอบและคัดเลือก  คาสนับสนุนการ
  บริหารจัดการขอมูลพื้นฐาน (ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน) 
  เปนตน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  134  ลําดับที่  8 

2.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจาง  
  พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป 
  ตั้งไว 40,000 บาท
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
   ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
   รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
   ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
   ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตาม
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
   ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
   ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
   องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่
   มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2558  เรื่อง
   ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนดมาตรฐาน
   ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   เงื่อนไข  และวิธีการกําหนดเงิน
   ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
   รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
   พนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
   ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
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   ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และ
   วิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
   ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนา  134  ลําดับที่  8   

คาเบี้ยประชุม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหกับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจางเทศบาล  ที่ไดรับอนุมัติ
ใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
   การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
   ทองถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
   0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
   การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
   ทองถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะไดรับ  
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ

ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
   ลงวันที1่2 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
   เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
   ทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
ผูบริหารทองถิ่น และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 
ตามระเบียบ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

2.หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค. 0422.3/ว 257 
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตรา
  เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ ว 1013  
  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
  เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
  บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
5.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
  เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2560
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ค่าใช้สอย รวม 1,041,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 344,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       
1.เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
  คาดักสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน 
  (เครื่องทําสําเนาเอกสาร ของสํานักปลัด) และคาบริการ
  ตาง ๆ คาโฆษณาและเผยแพร คาบริการรับใชคาเบี้ยปรับ 
  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมา
  บริการ  เชน คาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา 
  คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก คา
  ปรับปรุงเครือขายอินเตอร์เน็ตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  คาเบี้ยประกันภัยรถยนต์สวนกลางทุกคันของสํานักงาน
  เทศบาลตําบลบานปลอง เปนตน 
  จํานวน 200,000  บาท  

2.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อดูแลรักษา 
  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สวนหยอม และถนนในเขตเทศบาล 
  และรับสงหนังสือ  เอกสารและงานบริการอื่น ๆ ฯลฯ
  จํานวน  144,000 บาท  

วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  15:49:55 หนา : 12/179



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 65,000 บาท

1. คารับรอง  ตั้งไว  20,000  บาท  
เพื่อจายเปนคารับรองบุคคลและคณะบุคคลที่เดินทางทัศนศึกษา
ดูงาน การตรวจเยี่ยม รวมถึงคาของขวัญ ฯลฯ 

2. คาเลี้ยงรับรอง  ตั้งไว  30,000  บาท   
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น 
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตาง ๆ ฯลฯ 

3. โครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธีตางๆ  ตั้งไว  10,000  บาท 
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานพิธีและรัฐพิธีตาง ๆ  เชน  
วันเฉลิม  พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ,วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯพระบรมราชินี ,วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และวันแมแหงชาติ , วันคลายวัน
พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ
วันพอแหงชาติวันปิยมหาราช ฯลฯ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่ 131  ลําดับที่  1 

4. โครงการจัดงานวันเทศบาล  ตั้งไว  5,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล  
เชน  คาวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  134  ลําดับที่  14
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม กระเขาดอกไมและพวงมาลา ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  
พวงมาลา พานพุม ดอกไมสด พุมหมาก พุมพลู เพื่อใช
สําหรับงานพิธีการวันสําคัญตาง ๆ  เชน  วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ,วันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินี ,วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวัน
แมแหงชาติ ,วันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติวันปิยมหาราช
ฯลฯ และงานประเพณีอําเภอตามวาระและโอกาสที่จําเปน
และมีความสําคัญ เปนคาของขวัญของรางวัลหรือเงิน
รางวัลในการจัดกิจกรรมตางๆที่มีความจําเปนและความ
เหมาะสม 
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2530  เรื่อง  การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบ
ใหบุคคลตาง ๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม  
สรุปมีนัยสําคัญดังนี้
- เบิกจายจากเงินงบประมาณ หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
- คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม สําหรับมอบให
  ผูมีเกียรติ คนละไมเกิน 300 บาท
- คาพวงมาลา หรือพานประดับพุมดอกไม ครั้งละไมเกิน 
  1,000 บาท
- คาพวงมาลาสําหรับวางศพผูมีเกียรติ พวงละไมเกิน 400 บาท
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272  ลงวันที่ 
  11 สิงหาคม 2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบให
  บุคคลตาง ๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
  การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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2. คาใชจายในการจางที่ปรึกษาในการตรวจรับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาในการตรวจรับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล

3. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  
คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4122  
   ลงวันที่  21  พ.ย. 2557
2) ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2052  
   ลงวันที่  7  เม.ย. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
   ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไข
   เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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4. โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ใหความรูแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  ลูกจาง  พนักงานจาง  ผูนําชุมชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาล เชน คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ
สําหรับการอบรม  คาเชาที่พัก  คาเชารถ  คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ

- เปนไปตามพ.ร.บ.เทศบาล  พ.ศ.  2496  และที่แกไข
  เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14)  พ.ศ.  2562
- เปนไปตามพ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
  อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542
- เปนไปตามพรฏ.วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
  กิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
  ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
  ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงาน
  ตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
  ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับ
  คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  133  ลําดับที่  1    
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งของเทศบาล
ตําบลบานปลอง  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  
(กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตําแหนงวาง และกรณีคณะ
กรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ ) 
อีกทั้งใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให
ขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมี
สวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและหรือ
สมาชิกวุฒิสภา  โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  
คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  
คาเชาอุปกรณ์ตาง ๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  
คาของสมนาคุณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้าย
ประชาสัมพันธ์  คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาใชจายอื่นที่
จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
   ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3675 
   ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติ
   การตั้งงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง
   ทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 
   ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้ง
   งบประมาณ การใชจายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม
   ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการ
   เลือกตั้งทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
   งบประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครอง
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   สวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4289
   ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบ
   ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ 2564 เพื่อเปนคาใชจายในการ
   เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  134  ลําดับที่  9

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรมใหแกผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครู  ลูกจางประจํา  พนักงาน
จาง ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานครู ลูกจางประจํา ลูกจางพนักงานจาง ฯลฯ เชน 
คาป้ายโครงการ  คาอาหารวาง  พรอมเครื่องดื่ม  คาอาหาร
กลางวัน คาวิทยากร คาวัสดุสําหรับฝึกอบรม 
คาใบประกาศนียบัตร  คาจัดสถานที่  คาบํารุงสถานที่ ฯลฯ
 - เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
   ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที่ 
   19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
   ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 
   10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
   ในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนา 133 ลําดับที่  6  
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับพรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับพรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เชน  
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวัน  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ์  คาวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดทําโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 
   ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
   จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
   ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
   เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครอง
   สวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่ 135  ลําดับที่  15 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและ
คาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจาก
    คาวัสดุ
- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
- รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอ
  หนวย/ชุด ไมเกิน 20,000 บาท
- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงทรัพย์สิน
  ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
  คาประกันภัย คาติดตั้ง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
   (ฉบับที่14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
   ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  ที่ มท 
   0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง 
   รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
   งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 
   ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
   รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
   รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 
   0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
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   ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
   ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
   ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
   คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
   ประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 685,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว  200,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน  กระดาษ   
เครื่องเขียน   วารสารหนังสือพิมพ์  ฯลฯ 

2.จัดซื้อน้ําสะอาด  ตั้งไว  50,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ําสะอาด เพื่อบริการประชาชนผูมา
ติดตอราชการ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
   ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
   ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
   ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
   ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
   งบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุหรือเครื่องรับโทรทัศน์  หมอแปลงไฟฟ้า 
ลําโพง  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  สายลําโพง ฯลฯ 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน  แปรง 
ไมกวาด  สบู  ผงซักฟอก ฯลฯ 
 - เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
   ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
   ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
   ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
   ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
   งบประมาณ

วัสดุกอสราง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อไม  ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย  อิฐ 
ซีเมนต์บล๊อก  กระเบื้อง  สังกะสี ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 

วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  15:49:55 หนา : 22/179



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์ 
หัวเทียน  หมอน้ํา  ฯลฯ  สําหรับรถยนต์  รถโดยสาร 
รถจักรยานยนต์  รถตัดหญา  รถยนต์การเกษตรของ
เทศบาล ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
   0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
   ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
   ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
   0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
   ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
   หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง
และหลอลื่น  ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
   ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง
   การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
   ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
   ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
   แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์
   ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 
   0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
   หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการประกอบการ
   พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
   คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการโฆษณา เผยแพร
ประชาสัมพันธ์ เชน กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายผา 
พูกันและสี และอุปกรณ์ตางๆในการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
   0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
   ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
   ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
   0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
   ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
   หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผนกรองแสง  
ตลับหมึกหรือแผนจานบันทึกขอมูล แป้นพิมพ์ สายเคเบิล  
เมนบอร์ด  และวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อื่น ๆ 
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
   0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
   ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
   ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
   0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
   ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
   หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ ที่ไมเขาลักษณะและ
ประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ  ฯลฯ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 525,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบล
บานปลอง  และกิจการที่เทศบาลรับผิดชอบ
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
   0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
   และการจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณ
   รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาโทรศัพท์ที่ใชติดตอราชการสําหรับสํานักงานเทศบาล
ตําบลบานปลอง  
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
   0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
   รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
   งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
 

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการตางๆ เชน  คาไปรษณีย์ ธนาณัติ   
คาซื้อดวงตราไปรษณีย์   คาเชาตูไปรษณีย์ คาธรรมเนียม
โอนเงินผานทางธนาคาร  เปนตน 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
   0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
   รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
   งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาใชคูสายสําหรับอินเตอร์เนตและคาสื่อสาร
อื่นๆ  เชน  คาโดเมนเนมคา webhosting 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
   0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
   รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
   งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด  40  ชอง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ขนาด 40 ชอง 
ขนาด  92.2 (W) x 31.1  (D) x 176.2 (H) Cm. 
ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ชอง จํานวน 2 ตู ๆ ละ 6,000 บาท
- จัดซื้อตามราคาทองตลาด  โดยประหยัดและมีคุณภาพ
  เนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
  มาตรฐานครุภัณฑ์
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนา  160  ลําดับที่  2
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อใชจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานไดอยางปกติ      
ตามหนังสืออางอิง ดังนี้
1. ตามหนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท  
   0808.2/ว 1657 ลงวันที่  19 ก.ค. 2556
2. ตามหนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท  
   0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
3. ตามหนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท  
   0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนา  136  ลําดับที่  20

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดงานพระราชพิธี  และงานรัฐพิธี

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานพระราชพิธี
และงานรัฐพิธี  และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  131 ลําดับที่  2  
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โครงการงานประเพณีของจังหวัดและอําเภอ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการงานประเพณี
ของจังหวัดและอําเภอ  และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  ฯลฯ   
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง หนาที่  131 ลําดับที่  3     

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดอําเภอเทิง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดอําเภอเทิง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  ฯลฯ   
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1 .หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  153 ลําดับที่  4   
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมูบาน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมูบาน  และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  136 ลําดับที่  22      

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์
ราษฎรและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  ฯลฯ    
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  66 ลําดับที่  1   
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อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแมแหงชาติ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม
แหงชาติ ประจําปี 2564 และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ   
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  136  ลําดับที่  23

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรี
สากล ประจําปี 2564 และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ   
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  136  ลําดับที่  24   
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อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง
เพื่อเปนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอเทิง จังหวัดเชียงรายและ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  ฯลฯ    
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2560
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  136 ลําดับที่  21  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทําการประเมินผลทางวิชาการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดทําการ 

ประเมินผลทางวิชาการ ประชุมประชาคม ฯลฯ เช่น 

สํารวจความคิดเห็นหรือการจัดทําประชุมวิจารณเพื่อให

ไดมาซึ่งมติชุมชนในการปรับปรุงภารกิจหน้าที่ตามที่ได้รับ 

การถ่ายโอนหรือการกําหนดภารกิจใหมของเทศบาล ฯลฯ  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  134  ลําดับที่  13

วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  15:49:55 หนา : 31/179



โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา

 

ทองถิ่นและโครงการประชาคมที่เกี่ยวกับภารกิจของเทศบาล 

เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ 
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาถายเอกสาร คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาป้าย 

โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้

1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง    
   (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2)

 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ      

   ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

3)
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 

  องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม    
  ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
4)

 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931    

   ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ 
   ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กร
   ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  134  ลําดับที่  10

งานบริหารงานคลัง รวม 2,905,000 บาท
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งบบุคลากร รวม 2,178,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,178,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,118,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานสวนทองถิ่นตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  พรอมรองรับพนักงานสวนทองถิ่นกรณี โอน 
(ยาย) และรองรับการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบัน  
โดยจายใหพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 6 ตําแหนง ดังนี้
1.ผูอํานวยการกองคลัง              จํานวน  1  ตําแหนง
2.หัวหนาฝายบริหารงานคลัง       จํานวน  1  ตําแหนง
3.นักวิชาการพัสดุฯ                  จํานวน  1  ตําแหนง
4.นักวิชาการเงินและบัญชีฯ        จํานวน  1  ตําแหนง
5.นักวิชาการจัดเก็บรายไดฯ        จํานวน  1  ตําแหนง
6.เจาพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน  1  ตําแหนง
- เปนไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี  
  (พ.ศ. 2564-2566)
- เปนไปตามประกาศ  และหลักเกณฑ์  ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
   งานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 
   20 พฤศจิกายน 2558
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง 
   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจาย
   เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  
   ลงวันที่ 28 มกราคม 2559
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย 
   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
   วิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  
   ลงวันที่ 3 มีนาคม  2559
4) โครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น 
   บัญชี 5 ทายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
   จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
   การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม) 
   พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกตําแหนงดังนี้
1. ผูอํานวยการกองคลัง  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท 
2. หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ในอัตราเดือนละ 1,500  บาท 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

  เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร

  งานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ

  วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

  บุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานทางการบริหาร

  งานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 727,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
    แกพนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง   
-  เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
   ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
   เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจาย
   อื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
   ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตาม
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
   ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
   รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
   ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
   0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง 
   ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
   ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
   ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
   รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
   พนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
   0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอม
   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
   กําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
   เปนเงินรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหกับ
พนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจางเทศบาล  
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ  
หรือวันหยุดราชการ  
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
   ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
   ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
   เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
   เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
   องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะไดรับ  
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ

ขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
   ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
   ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
   เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
ผูบริหารทองถิ่น และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
   การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
   ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค. 0422.3/ว 257 
   ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตรา
   เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ ว 1013  
   ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
   เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
   ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
   บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
5) ระเบียบกระทรวงคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
   เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2560
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ค่าใช้สอย รวม 487,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาเย็บหนังสือ 
หรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพย์สิน  (เครื่อง
ทําสําเนาเอกสารของกองคลัง) และคาบริการตาง ๆ คาถาย
เอกสาร  คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก 
คาเชาทรัพย์สิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร 
(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตาง ๆ) 
คาธรรมเนียมตาง ๆ  คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมา
บริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้   ฯลฯ  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข
    เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
    อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
    0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
    รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบ
    ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
    3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
    อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
    รายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
    7120 ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงิน
    คาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที1่0 
   กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชน
และ
   การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ 
ทาอากาศยาน คาผาน ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน คาลง ทะเบียนตาง ๆ  ที่จําเปนในการ
เดินทางไปราชการ ของ พนักงานเทศบาล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะ บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  
สัมมนา  ดูงาน  หรือไป ติดตอราชการ  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4122  
   ลงวันที่  21  พ.ย. 2557
2. ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2052  
   ลงวันที่  7  เม.ย. 2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
   เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
   และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ เชน  แผนพับประชาสัมพันธ์  คาจางเหมา
ทําป้ายไวนิล ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายใน
    การจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครอง
    สวนทองถิ่น
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
   เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  135  ลําดับที่  16

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน  เชน  คาเอกสารสําเนารายละเอียด
ประกอบโฉนด ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
    อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครอง
    สวนทองถิ่น
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
   เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  135  ลําดับที่  17
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โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง  และผูนําชุมชน  สําหรับ
การบริหารและการจัดหาพัสดุภายใต  พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล พนักงานจางและผูนําชุมชน สําหรับ
การบริหารและการจัดหาพัสดุภายใตพ.ร.บ.จัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เชน คาป้ายโครงการ  
คาวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม  ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค.(กวจ) 0405.2/ว119  
    ลงวันที่  7  มีนาคม  2561  เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติ
    ในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการ
    บริหารงานคาใชจายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และ
    การประชุมของหนวยงานของรัฐ
2) เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย
    ในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหวาง
    ประเทศ  พ.ศ.  2549  และที่แกไขเพิ่มเติม
3) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
    ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
    เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.  2557
4) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
    คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
    สวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  135  ลําดับที่  18 

วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  15:49:55 หนา : 41/179



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและ
คาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจาก
      คาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจาย
     จากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  
  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
    ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
    อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556  เรื่อง 
    รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
    ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
    1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
    เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
    งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
    ทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก 
    ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
    การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
    ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
    3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
    อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
    รายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ   
เครื่องเขียน วารสารหนังสือพิมพ์  ฯลฯ รายจายเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม หรือ
    ปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
    รักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  
    คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ 
    มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
    การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
    งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
    มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
    แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์
    ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู
ผงซักฟอก ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยากนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน 
หมอน้ํา ฯลฯ สําหรับรถจักรยานยนต์ของเทศบาล
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง
และหลอลื่น  ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่
    มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
    การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
    ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
    มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
    แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์
    ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
    3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
    อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
    รายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและ
    คาสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการโฆษณาเผยแพร
ประชาสัมพันธ์ เชน  เผยแพรและประชาสัมพันธ์
ของเทศบาล ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
    ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
    เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
    ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
    ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
    เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
    ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
    งบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือ
    ปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอ
    หนวยหรือตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
    รักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  

คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน      

- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ 
    มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
    การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
    ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
    มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
    แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์
    ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,768,547 บาท

งบบุคลากร รวม 858,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 858,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 242,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  
จํานวน  1  ตําแหนง  ดังนี้  
1. เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
- เปนไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี  
  (พ.ศ. 2564-2566)
- เปนไปตามประกาศ และโครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือน ฯ  
  ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
    สวนทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
    งานบุคคลสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  9)  ลงวันที่  20 
    พฤศจิกายน  2558
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  
    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการ
    จายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  
    ลงวันที่ 28 มกราคม 2559
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  
    เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
    วิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
    (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 3  มีนาคม  2559
4) โครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  
    บัญชี 5 ทายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
    จังหวัดเชียงรายเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
    บริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  
    ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
5) ประกาศ ก.ท.เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
    หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
    (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2561 ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มตางๆ  เชน  เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว เงินปรับตามวุฒิการศึกษาและอื่นๆตามที่กําหนด 
ใหแกพนักงานเทศบาล  ตําแหนง เจาพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยฯ 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 597,720 บาท

เพื่อจายเปนคาจางประจํา และเงินคาปรับปรุงอัตรา
ราคาจางของพนักงานขับรถยนต์  จํานวน  3  อัตรา
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงรายเรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราคาจางและการใหลูกจางของเทศบาลไดรับคาจาง  
(ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2561 ประกาศ  ณ  วันที่  20  
มิถุนายน  พ.ศ. 2561

งบดําเนินงาน รวม 651,490 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 88,490 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 63,490 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่อจายเปนเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น  
และลูกจางประจําของเทศบาล  ตั้งไว  23,490  บาท
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
    ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
    เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นให
    เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
    พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 
   859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนิน
   การตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
   เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
   เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
   รายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ 
   มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2558  
   เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนด
   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข และวิธีการ
   กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
   ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวน
   ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององค์กรปกครอง
   สวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
   ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง  
   ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  
   และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณี
   พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
   เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  143 ลําดับที่  2    
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2. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกอปท.  
   ตั้งไว 40,000 บาท เชน คาปวยการใหแกอาสาสมัคร
   ป้องกันภัยฝายพลเรือน  (อปพร.)  หรือคาใชจายใน
   ลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือคาปวยการใหกับ
   ผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครอง
   สวนทองถิ่น  
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ
   สั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   พ.ศ. 2550
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสมัครในการป้องกันและ
   บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่   143  ลําดับที่   2     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
    พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
    การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
    การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) 
    พ.ศ. 2549  
4) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค. 0422.3/ว 257 
    ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงิน
    บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ ว 1013  
    ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
    เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 
    9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
    ศึกษาและคาเลาเรียน
7) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
    เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2560
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ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวของกับงานป้องกันภัยฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  
คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  พนักงานเทศบาล ลูกจาง  
และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต หรือ
อนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  
สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4122  
    ลงวันที่  21  พ.ย. 2557
2) ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2052  
    ลงวันที่  7  เม.ย. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
    ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไข
    เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการป้องกันอุบัติทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันอุบัติ
ทางถนนในชวงเทศกาล  เชน  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ
สําหรับการณรงค์ และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการ
ดําเนินโครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความ
    เขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ของ
    องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  148  ลําดับที่  1     

โครงการรณรงค์วันยาเสพติดโลก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์วันยา
เสพติดโลก เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุสําหรับการณรงค์ 
และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความ
    เขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ของ
    องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  152  ลําดับที่  34    
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โครงการวันอปพร. จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันอปพร. เชน  
คาป้ายโครงการ คาวัสดุสําหรับการณรงค์ และคาใชจายอื่น
ที่จําเปนสําหรับการดําเนินโครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  151  ลําดับที่  24   
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โครงการอบรมการใชอุปกรณ์ดับเพลิงในหนวยงานและปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องตน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมการใช
อุปกรณ์ดับเพลิงในหนวยงานและปฏิบัติการการแพทย์
ฉุกเฉินเบื้องตน  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุสําหรับ
การฝึกอบรม  และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการ
ดําเนินโครงการฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายใน
    การจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  151 ลําดับที่  28   
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โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจรในเขตเทศบาล
ตําบลบานปลอง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม  รณรงค์
ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจรในเขตเทศบาลตําบล
บานปลอง  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุสําหรับการอบรม  
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายใน
    การจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  151 ลําดับที่  29  
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับสาธารณภัยในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับสาธารณภัยในชุมชน  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  คาวัสดุ
สําหรับการอบรม  และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  151 ลําดับที่  30  
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โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน  (อปพร.) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสถานที่  
คาวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัด
ทําโครงการ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347   
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
    ที่ มท.0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 ก.ค.2557 เรื่อง 
    มาตรการเรงรัดดานการปราบปรามและหยุดยั้งการ
    แพรระบาดของยาเสพติด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  151 ลําดับที่  31     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน  คาซอมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ตาง ๆ 
คาบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
    (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
    ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
    0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
    และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณราย
    จายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 
    ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
    รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
    รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
    ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
    คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
    ประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 288,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ เชน
กระดาษ  แฟ้ม  ดินสอ  ปากกา แผนป้ายตาง  ๆ 
หนังสือพิมพ์ เทป กาว ลวดเย็บกระดาษ ตรายาง ซอง 
ธงชาติ น้ําดื่ม ฯลฯ  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ 
    มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
    การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
    งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
    มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
    แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์
    ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน หัวเทียน นอต กระจกมองขาง 
รถยนต์ ฟิล์มกรองแสง สัณญานไฟ ฯลฯ สําหรับรถดับเพลิง  
รถบรรทุกน้ำ  รถกูชีพกูภัย ฯลฯ
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 68,000 บาท

เพื่อเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ 
    มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
    การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
    งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
    มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
    แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์
    ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
    3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
    อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
    รายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดพนักงานดับเพลิง เสื้อสะทอนแสง  
รองเทาดับเพลิงหมวกดับเพลิง  จัดซื้อชุดปฏิบัติงานดาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวของตอ
ความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้  
1) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
   ที่ มท  0808.2/ว 1657 ลงวันที่  19 ก.ค. 2556
2) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
   ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
3) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
   ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง  
เชน  สายดับเพลิง  สายสงน้ําดับเพลิง  ถังดับเพลิง  ขอตอ
สายสงน้ํา  น้ํายาเคมีดับเพลิงอุปกรณ์ป้องกันภัย อุปกรณ์
ชวยชีวิตและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
- เปนไปตามหนังสือ   ดังนี้
1) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
   ที่ มท  0808.2/ว 1657 ลงวันที่  19 ก.ค. 2556
2) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
   ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
3) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
   ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559

งบลงทุน รวม 208,637 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 208,637 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 208,637 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานไดอยางปกติ  
- เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) ตามหนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
   ที่ มท  0808.2/ว 1657 ลงวันที่  19 ก.ค. 2556
2) ตามหนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
   ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
3) ตามหนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
   ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ฯลฯ   
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
    3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
    องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  1 ลําดับที่  2  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,337,734 บาท

งบบุคลากร รวม 843,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 843,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 801,180 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานสวนทองถิ่นตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี พรอมรองรับพนักงานสวนทองถิ่นกรณี โอน (ยาย)
และรองรับการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยจายให
พนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
1.ผูอํานวยการกองการศึกษา      จํานวน  1  ตําแหนง
2.นักวิชาการศึกษา                 จํานวน  1  ตําแหนง
- เปนไปตามประกาศ และโครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนฯ  
  ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
    สวนทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
    งานบุคคลสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 9)  ลงวันที่  20  
    พฤศจิกายน  2558
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  
    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจาย
    เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 
    28 มกราคม 2559
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  
    เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
    วิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  
    ลงวันที่ 3  มีนาคม  2559
4) โครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น 
    บัญชี 5 ทายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
    จังหวัดเชียงรายเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
    บริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  
    ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
5) ประกาศ ก.ท.เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
    หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
    (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2561 ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลและ
เงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนักบริหารงานที่มีสิทธิไดรับ
ตามหลักเกณฑ์  ตามตําแหนงดังนี้
1.ผูอํานวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือนละ 3,500  บาท
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
  จังหวัดเชียงรายเรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
  บริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม)  พ.ศ.  2559  
  ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
  บุคคลสวนทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทางการบริหาร
  งานบุคคลสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  10)  ลงวันที่  22  
  ธันวาคม  2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,494,554 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,554 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 9,554 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่อจายเปนเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น  
และพนักงานจางของเทศบาล  
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
    ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
    เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นให
    เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
    พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 
    859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการ
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
    ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
    เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนราย
    จายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ 
    มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง 
    ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข และวิธีการ
    กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
    ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวน
    ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององค์กรปกครอง
    สวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ 
    มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
    ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
    วิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอัน
    มีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  140  ลําดับที่  2      
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล   
และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
    พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
    การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
    การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) 
    พ.ศ. 2549  
4) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค. 0422.3/ว 257 
    ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตรา
    เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ ว 1013  
    ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
    เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
    ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
    บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
7) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
    เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2560
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ค่าใช้สอย รวม 1,371,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,086,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  
จํานวน 78,000 บาท เปนคาบริการเย็บหนังสือ หรือเขาปก
หนังสือ  คาซักฟอก คาเชาทรัพย์สินและคาบริการตาง ๆ
คาโฆษณาและเผยแพร คาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  โทรศัพท์  
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ 

2.คาจางเหมาบริการครูผูสอน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบานปลอง ตั้งไว  1,008,000  บาท  เพื่อจายเปน
คาจางเหมาบริการครูผูสอน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบานปลอง 

-เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ 
    มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย 
    งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
    สวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
    3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
    และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบ
    ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและ
    คาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
    7120 ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจาย
    เงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
    ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
    ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมา
    บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาใหความรู
ในการพัฒนาทักษะดานการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม  
คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ ใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  123  ลําดับที่  101      

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  
คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทาง
ดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียน
ตาง ๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง  และพนักงานจาง  หรือบุคคล  คณะบุคคล
ที่ไดรับอนุญาต  หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  
ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4122  
    ลงวันที่  21  พ.ย. 2557
2) ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2052  
    ลงวันที่  7  เม.ย. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
    ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไข
    เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก 

แหงชาติ เชน คาป้ายไวนิล คาการจัดนิทรรศการแสดง 
ผลงานของนักเรียนในงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2564 
ใหแกโรงเรียนในพื้นที่คาขนม/นม/ของรางวัล สําหรับการ 
แขงขันเลนเกม/ตอบปัญหาในงานวันเด็กแหงชาติ คาน้ำดื่ม/
 น้ำแข็ง/แกวน้ำพลาสติก คาจัดซื้ออุปกรณ์ ในการระบายสี 
ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
     ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
     ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
     จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
     ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจ
     เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กร
     ปกครองสวนทองถิ่น
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
   เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  111 ลําดับที่  1     

โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสภาเด็กและเยาวชน  เทศบาลตําบล
บานปลอง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตําบลบานปลอง
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  123  ลําดับที่  100 
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โครงการเพิ่มทักษะทางการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มทักษะ
ทางการศึกษา เชน การดําเนินงานจัดกิจกรรมสงเสริม
ใหความรูใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไดแก  
ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีนและภาษาตางๆ ในกลุม
ประเทศ AEC  ฯลฯ  เปนตน
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
     ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
     ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายใน
     การจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  111  ลําดับที่  5

ทุนการศึกษาสําหรับการใหความชวยเหลือนักเรียน จํานวน 35,000 บาท

- ทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา จํานวน 15 ทุน 
  ทุนละ 1,000  บาท  เปนเงิน  15,000  บาท  (ปี 2564)
- ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 7 ทุน
  ทุนละ 2,000  บาท  เปนเงิน  14,000  บาท  (ปี 2564)
- ทุนการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  จํานวน 3 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เปนเงิน  6,000 บาท  
  (ปี 2564)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจาย
  เกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการใหความ
  ชวยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
  พ.ศ.  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  123 ลําดับที่  105
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ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา  และการใหความชวยเหลือนักเรียน จํานวน 70,000 บาท

- ทุนการศึกษาปีที่ 1 จํานวน 10 ทุน ๆ ละ 7,000  บาท  
  เปนเงิน  70,000  บาท  (ปี 2564)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจาย
  เกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการใหความ
  ชวยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
  พ.ศ.  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง หนาที่ 112  ลําดับที่ 15

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและ
คาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจาก
     คาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจาย
     จากคาวัสดุ
- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
- รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวย/
  ชุด ไมเกิน 20,000 บาท
- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงทรัพย์สิน
  ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
  คาประกันภัย คาติดตั้ง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
    (ฉบับที่14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
    ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
    0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556  เรื่อง 
    รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
    ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
    ทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
    1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
    เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
    งบประมาณรายจายประจําปีองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
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5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก 
    ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
    การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
    ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
    3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
    อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
    รายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
    สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เชน กระดาษ   
แฟ้ม ดินสอ ปากกา เครื่องเขียน เทป กาว ลวดเย็บ
กระดาษ ตรายาง ซอง ธงชาติ วารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ 
    มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
    การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
    งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
    มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
    แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์
    ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
สตาร์ทเตอร์โอห์มไฟฟ้า พรอมขาหรือกาน บัลลาร์ท 
ขาหลอด ขั้วหลอด ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ 
    มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
    การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
    งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
    มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
    แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์
    ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุกอสราง ไมตาง ๆ ปูนซีเมนต์ ปูนขาว  
ทราย อิฐ  ซีเมนต์บล๊อก  กระเบี้อง  สังกะสี  ตะปูฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
    ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผนกรองแสง  
ตลับหมึกหรือแผนจานบันทึกขอมูล  แป้นพิมพ์  สายเคเบิล  
เมนบอร์ด  และวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อื่นๆ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,135,280 บาท
งบบุคลากร รวม 3,313,212 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,313,212 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,517,960 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
1. อํานวยการโรงเรียน    จํานวน  1  ตําแหนง
2. ครู คศ. 1                จํานวน  2  ตําแหนง
3. ครูผูชวย                 จํานวน  2  ตําแหนง
- เปนไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี  
  (พ.ศ. 2564-2566) (ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
  จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
  0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563  เรื่อง  
  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกตําแหนง ดังนี้
1. ผูอํานวยการโรงเรียน  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
   (ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
   ปกครองทองถิ่น)  
- เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 
    0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563 เรื่อง  
    ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจํา
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 690,912 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป  
1.ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (มีคุณวุฒิ) จํานวน  2  ตําแหนง  
2.ตําแหนง ผูดูแลเด็ก  (ผูมีทักษะ)         จํานวน  1  ตําแหนง
3.ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  
                                                 จํานวน  1  ตําแหนง  
4.ตําแหนง  ภารโรง                          จํานวน  1  ตําแหนง
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น)  
- เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 
    0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563  เรื่อง  
    ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 62,340 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มตาง ๆ พนักงานจางตามภารกิจ  
และพนักงานจางทั่วไป  ตามตําแหนงดังนี้  
1.ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (มีคุณวุฒิ) จํานวน 2 ตําแหนง  
2.ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)          จํานวน 1  ตําแหนง
3.ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  
                                                 จํานวน  1  ตําแหนง  
4.ตําแหนง   ภารโรง                         จํานวน  1  ตําแหนง
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น)  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 
    0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563  เรื่อง  
    ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,659,568 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,661 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 28,661 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่อจายเปนเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น  
และพนักงานจางของเทศบาล  
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
    ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
    เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นให
    เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
    พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 
    859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนิน
    การตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
    เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
    เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
    รายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ 
    มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2558  
    เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนด
    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
    กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
    ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวน
    ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององค์กรปกครอง
    สวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ 
    มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
    ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  
    และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
    อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  140  ลําดับที่  2
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เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 
ตามระเบียบ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
    เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น 
    พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
    เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น 
    (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 
    257 ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภท
    และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ ว 
    1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง การเบิก
    เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
    ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
    เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
6) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิ
    การเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2560

ค่าใช้สอย รวม 1,660,063 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง)

จํานวน 1,349,663 บาท

1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
   1.1 คาอาหารกลางวัน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
        บานปลองจํานวนเงิน   516,000  บาท  
        - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
        - ระดับประถมศึกษา คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน  
        โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
1.1.1 คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
       โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง ในภาคเรียนที่ 1  
       - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 20 บาท จํานวน 100 วัน
       - ระดับประถมศึกษา คนละ 20 บาท จํานวน 100 วัน
1.1.2 คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
       โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง ในภาคเรียนที่ 2  
       - ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ  20  บาท จํานวน  100 วัน
       - ระดับประถมศึกษา  คนละ  20  บาท  จํานวน 100 วัน
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  120  ลําดับที่  84

2 เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น
   2.1 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
        จํานวนเงิน  20,000  บาท  
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  112  ลําดับที่  8

2.2 เพื่อจายเปนคาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
     ตําบลบานปลอง  ระบบ  Wireless  Fidelity : WiFi  
     จํานวนเงิน  7,200  บาท
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
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ทองถิ่น) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  117  ลําดับที่  55

2.3 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนอนุบาล
     เทศบาลตําบลบานปลอง  จํานวนเงิน  100,000  บาท  
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  116  ลําดับที่  48

2.4 เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
     อนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  จํานวนเงิน  50,000
  บาท  
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น)  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  112  ลําดับที่  9

2.5 เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียน
     อนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  จํานวนเงิน  12,000
  บาท   
     ครูจํานวน  4 คนๆละ 3,000 บาท  
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  120  ลําดับที่  79

2.6 คาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
     จํานวน  21,000  บาท
    - โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  
      โรงเรียนละ  15,000  บาท
    - ครูแกนนํา  โรงเรียนละ 1 คน ๆละ 3,000  บาท
    - เจาหนาที่อปท.ๆละ 1 คน ๆ ละ  3,000  บาท
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
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ทองถิ่น) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  122  ลําดับที่  95

3. เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น  
    (คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับเด็กนักเรียนยากจน)  
    จํานวน  17,000  บาท
    - ระดับประถมศึกษา  อัตราคนละ  500 บาท/ภาคเรียน  
      (1,000  บาท/คน/ปี)  ไมเกินรอยละ  40  ของจํานวน
      นักเรียนระดับประถมศึกษา
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  122  ลําดับที่  96

4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
    ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    4.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาล
         เทศบาลตําบลบานปลอง   จํานวนเงิน  226,700  บาท  
         - ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ  850  บาท/ภาคเรียน
           จํานวน  2  ภาคเรียน   
         - ระดับประถมศึกษา  คนละ  950  บาท/ภาคเรียน
           จํานวน 2 ภาคเรียน
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  121 ลําดับที่  87

4.2 คาหนังสือเรียน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง
     จํานวนเงิน  55,693  บาท  
-ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 200  บาท/ปี  
-ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  คนละ  625  บาท/ปี
-ระดับประถมศึกษาปีที่ 2  คนละ  619  บาท/ปี
-ระดับประถมศึกษาปีที่ 3  คนละ  622  บาท/ปี
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
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ทองถิ่น) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  121  ลําดับที่  86

4.3 คาเครื่องอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
     ตําบลบานปลอง  จํานวนเงิน  32,830  บาท 
    - ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ  100  บาท/ภาคเรียน   
    - ระดับประถมศึกษา  คนละ  195  บาท/ภาคเรียน
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น)      
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  120  ลําดับที่  85

4.4 คาเครื่องแบบนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
     บานปลองจํานวนเงิน  40,920  บาท  
     - ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ  300  บาท/ปี  
     - ระดับประถมศึกษา  คนละ  360  บาท/ปี
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น)  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  121 ลําดับที่  88

4.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน โรงเรียนอนุบาล
     เทศบาลตําบลบานปลอง  จํานวนเงิน  57,320  บาท  
     - ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ  215 บาท/ภาคเรียน
       จํานวน  2  ภาคเรียน 
     - ระดับประถมศึกษา  คนละ  240 บาท/ภาคเรียน
       จํานวน  2  ภาคเรียน 
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  121 ลําดับที่  89

5. เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาโรงเรียนอนุบาล
    เทศบาลตําบลบานปลอง  จํานวนเงิน  10,000  บาท  
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    โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุตกแตงสถานที่  
    คาอุปกรณ์เชียร์  คาปฏิคม (น้ําดื่ม  น้ําแข็ง  อาหารวาง)  
    คาอุปกรณ์ที่ใชในขบวนพาเหรด  คาจัดทําป้ายรณรงค์/
    ป้ายคําขวัญ ตางๆ  และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการดําเนิน
    โครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  129  ลําดับที่  40

6. เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
    คุณภาพผูเรียน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง
    จํานวนเงิน  10,000  บาท  เพื่อจัดกิจกรรมวิชาการ  
    กิจกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  ทัศนศึกษานอกสถานที่ 
    และบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์  
    โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาตอบแทนวิทยากรธรรมะ  
    คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  คาป้าย
    ไวนิลโครงการ  และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการดําเนิน
    โครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  120  ลําดับที่  82

7. เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมจัดมุม
   ประสบการณ์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  
   จํานวนเงิน  1,000  บาท  
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
      เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  118  ลําดับที่  67

8. เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
    ตาง ๆจํานวนเงิน  10,000  บาท  เพื่อจัดกิจกรรมวัน
    สําคัญตาง ๆ เชน วันพอ  วันแม ฯลฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  119  ลําดับที่  73

9. เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดบอร์ดและสื่อตาง ๆ
   เพื่อสงเสริมการเรียนรูเด็ก  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
   บานปลองจํานวนเงิน  2,000  บาท  
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   โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัดสุอุปกรณ์ในการจัด
   บอร์ดความรูวันเขาพรรษา  และคาใชจายอื่นที่จําเปนใน
   การดําเนินโครงการ ฯลฯ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  119  ลําดับที่  74

10. เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาการเรียนรูของ
     เด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  
     จํานวนเงิน  3,000  บาทเชน  กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง  
     ภูมิปัญญาทองถิ่น และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
     ดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  128  ลําดับที่  27

11. เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมการจบ
     หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  
     จํานวนเงิน  5,000  บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  118  ลําดับที่  62

12. เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการผลิตสื่อการเรียน
     การสอนจากวัสดุทองถิ่น  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
     ตําบลบานปลอง  จํานวนเงิน  2,000  บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  114  ลําดับที่  28 

13. เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
     โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  
     จํานวนเงิน  50,000  บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  120  ลําดับที่  83

14. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
     (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง)
     - โครงการเสริมสรางทักษะการคํานวณ  (จินตคณิต)  
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       โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  
       จํานวน  30,000  บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  122  ลําดับที่  91

15. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
     (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง)
     - โครงการเสริมทักษะภาษาตางประเทศ  (ภาษาจีน)  
       โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  
       จํานวน  20,000  บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  122  ลําดับที่  93

16. เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
     สถานศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
     จํานวนเงิน  30,000  บาท
    - เพื่อจายเปนคาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
      สถานศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  โรงเรียน
      อนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  จํานวน  3 คนๆละ  
      10,000  บาท  เปนเงิน  30,000  บาท  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  123  ลําดับที่  102

17. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
      (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง)
     - โครงการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
       สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
       จํานวน  20,000  บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง หนาที่  123  ลําดับที่  104

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

จํานวน 290,400 บาท
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1.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
  1.1 คาอาหารกลางวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
       ตําบลบานปลอง   จํานวนเงิน  196,000  บาท  
       คนละ  20  บาท จํานวน  245  วัน 
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  112 ลําดับที่  10

2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
   ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ศูนย์พัฒนา
   เด็กเล็กเทศบาลตําบลบานปลอง  
   โดยมีคาใชจายประกอบดวย
   2.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        เทศบาลตําบลบานปลอง  จํานวนเงิน  68,000  บาท  
        ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 1,700  บาท/ปี  
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  116  ลําดับที่  47

3. คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนย์
   พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเงิน  8,000  บาท   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  111  ลําดับที่  6 

4. เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
    วันสําคัญตางๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
    บานปลอง  จํานวนเงิน 5,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมวัน
    สําคัญตาง ๆ เชน วันพอ วันแม วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  
    และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  15:49:55 หนา : 88/179



  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  119  ลําดับที่  71

5. เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดบอร์ดและ
    สื่อตาง ๆเพื่อสงเสริมการเรียนรูเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    จํานวนเงิน  2,000  บาท 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  116  ลําดับที่  50

6. เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
    การจัดมุมประสบการณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
    ตําบลบานปลอง  จํานวนเงิน  1,000  บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  119  ลําดับที่  72

7. คาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาลสําหรับเด็กเล็ก
   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานปลอง  
   จํานวนเงิน  400  บาท  
   เพื่อจายเปนคาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาลสําหรับ
   เด็กเล็ก  คนละ  10  บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  119  ลําดับที่  69 

8. เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตําบลบานปลอง  จํานวน 1 คน
   คนละ 10,000 เปนเงิน 10,000 บาท
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  123  ลําดับที่  103
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โครงการอบรมพัฒนาความรูครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบาน
ปลอง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ความรูครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  เชน  
คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มคาวัสดุอุปกรณ์  และคาใชจายอื่นที่จําเปนใน
การจัดทําโครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
     ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
     ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
     จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
     ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
     เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครอง
     สวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  122  ลําดับที่  92       

ค่าวัสดุ รวม 713,844 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ   เชน  แปรง 
ไมกวาด  สบู  ผงซักฟอก ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 643,844 บาท

1. คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
   ตําบลบานปลอง   ตั้งไว  76,648  บาท  จํานวน 260 วัน  
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนา  119  ลําดับที่  75

2. คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียน
   อนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  ตั้งไว 247,190  บาท  
   จํานวน  260  วัน  
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนา  121  ลําดับที่  90

3. คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนบาน
   ปลองใต  ตั้งไว 141,799 บาท จํานวน 260 วัน 
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนา  115   ลําดับที่  39

4. คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียน
   ปลองตลาด  ตั้งไว 178,207 บาท จํานวน  260 วัน  
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนา  115  ลําดับที่  40
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
เชน แอลกอฮอล์ ยา/เวชภัณฑ์ สําลี ผาพันแผล เปนตน
- เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
   0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
   ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
   ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
   0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
   ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
   หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดวัสดุกีฬา อุปกรณ์ดานกีฬาและการออก
กําลังกายตางๆ
- เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
   0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
   ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
   ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
   0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
   ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
   หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
   0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
   ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
   ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
   0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
   ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
   หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 252,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บานปลองและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
    0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
    รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
    งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
    ทองถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาใชคูสายสําหรับอินเตอร์เนตและคาสื่อสาร
อื่นๆ  เชน  คาโดเมนเนมคา webhosting เปนตน
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
   0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
   แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
   ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 494,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 344,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู

จํานวน 228,800 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 28,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น 
   ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรอง
   มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
   ไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
    ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจาก
    โรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) 
   นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการ
   ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
   ที่มีประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 
        1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร 
        สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่อง
     ปรับอากาศ)
    (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
         ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
         ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
    (2) ชนิดตูตั้งพื้น
         ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  15:49:55 หนา : 94/179



         ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
    (3) ชนิดติดผนัง
         ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000บาท
 
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง หนา  168  ลําดับที่  4

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู

จํานวน 42,300 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 42,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 32,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น 
    ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรอง
    มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
    ไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
    ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจาก
    โรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) 
   นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการ
   ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
   ที่มีประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
   (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 
       1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร 
       สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่อง
     ปรับอากาศ)
    (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
        ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
        ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
    (2) ชนิดตูตั้งพื้น
        ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
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        ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
    (3) ชนิดติดผนัง
        ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000บาท
 
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนา  168  ลําดับที่  5

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน 
จํานวน 2 ตู ๆ ละ 5,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
  0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น 
  (2561 – 2565) ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อโต๊ะ - เกาอี้  นักเรียนประถมศึกษา  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบานปลอง

จํานวน 58,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะ - เกาอี้ นักเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  
จํานวน  30  ชุดๆละ 1,950  บาท
คุณลักษณะโต๊ะ – เกาอี้ นักเรียนประถมศึกษา
- ขนาดโต๊ะ กวาง 400 มม. X ยาว 600 มม. X สูง 680 มม.
- ขนาดเกาอี้ กวาง 375 มม. X ลึก 385 มม. X สูง 695 มม.  
- โครงเหล็กโต๊ะ – เกาอี้  เปนเหล็กกลมขนาด  ๓/๔  หุน  
  ความหนาเหล็กไมนอยกวา  1.2  มม.
- หนาโต๊ะวัสดุเปนแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง  
  MDF  ความหนาไมนอยกวา      19  มม.
- ชั้นสําหรับเก็บของ (กลองหรือลิ้นชัก) รับหนาโต๊ะวัสดุเปน
  แผนใย ไมอัดความหนาแนนปานกลาง MDF ความหนาไม
  ไมนอยกวา 12 มม.
- พื้นนั่งวัสดุแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง MDF 
  ความหนาไมนอยกวา  16  มม.
- พนักพิงวัสดุไมยางพารา ความหนาไมนอยกวา  15  มม. 
  (วีเนียร์)      
- โครงเหล็กโต๊ะ – เกาอี้  ผานขบวนการลางคราบน้ํามันและ
  สิ่งสกปรกดวยน้ํายาเคมีเคลือบทับและพนสีเทาดวยสีผง
  โพลีเอสเตอร์พาวเดอร์โคตติ้ง อบดวยอุณหภูมิความรอนสูง
  ที่ 180 – 200 องศา ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- หนาโต๊ะ กลองหรือลิ้นชัก พื้นนั่ง พนักพิง ผานขบวนการ
  เคลือบอบสีซิลเลอร์ แลคเกอร์ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
  คุณลักษณะอื่น ๆ
- เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนดตาม  
  มอก.เลขที่  1494 – 2541 – 1495 - 2541
  จัดซื้อราคาทองตลาดโดยประหยัดและมีคุณภาพ   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  167 ลําดับที่  2
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คลูเลอร์สแตนเลส จํานวน 3,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อคลูเลอร์สแตนเลส 
จํานวน 2 ถัง ๆ ละ 1,950 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ขนาด  36    ซม.
- บรรจุ  36.5  ลิตร
ผลิตจากสเตนเลสสตีลคุณภาพดี ปลอดภัยตอสุขภาพ 
ดวยกรรมวิธีทันสมัย ปั๊มขึ้นรูปทั้งใบ ไรรอยเชื่อมตอ 
จึงทนทาน หมดปัญหาการรั่วซึม ไมมีสารตะกั่ว 
ก๊อกน้ําสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน ใชงานไดยาวนาน
- จัดซื้อตามราคาทองตลาด  โดยประหยัดและ
  มีคุณภาพเนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวใน
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนา 168  ลําดับที่  6

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ  จํานวน  150,000  บาท  
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
 ทองถิ่น) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  118  ลําดับที่  64
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งบเงินอุดหนุน รวม 668,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 668,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก 
โรงเรียนบานปลองตลาด

จํานวน 372,000 บาท

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนใหแก 
โรงเรียนบานปลองตลาด เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการตามโครงการ  
(คนละ 20 บาท  จํานวน 200 วัน  )  
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
  ทองถิ่น)     
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  123  ลําดับที่  98       

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก 
โรงเรียนบานปลองใต

จํานวน 296,000 บาท

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ใหแก 
โรงเรียนบานปลองใต เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการตามโครงการ  
(คนละ 20 บาท  จํานวน 200 วัน  )  
(ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
 ทองถิ่น)     
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  123  ลําดับที่  99    
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,744,838 บาท

งบบุคลากร รวม 1,668,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,668,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 938,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น พรอมรองรับพนักงานสวน
ทองถิ่นกรณี โอน (ยาย)  จํานวน  2  ตําแหนง  ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
                                            จํานวน  1  ตําแหนง
2. พยาบาลวิชาชีพฯ                    จํานวน  1  ตําแหนง
- เปนไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564-2566)
- เปนไปตามประกาศ และโครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนฯ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
    สวนทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
    งานบุคคลสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 9)  ลงวันที่  
    20  พฤศจิกายน  2558
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  
    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจาย
    เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 
    28 มกราคม 2559
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  
    เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
    วิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  
    ลงวันที่ 3  มีนาคม  2559
4) โครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  
    บัญชี 5ทายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
    เชียงรายเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
    งานบุคคลของเทศบาล(แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  
    ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
5) ประกาศ ก.ท.เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
    หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
    (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน  ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ   
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
  บุคคลสวนทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
  งานบุคคลสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 10)  ประกาศ  ณ  วันที่  
  22 ธันวาคม  พ.ศ. 2558
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
  เชียงราย เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
  งานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม)  พ.ศ.  2559  ประกาศ  
  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 109,200 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงและเงินตอบแทนพิเศษ 
ใหแกตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
และตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
  เชียงรายเรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
  งานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ประกาศ  ณ  
  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
  บุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานทางการบริหารงาน
  บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558

เงินวิทยฐานะ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใบประกอบโรคศิลป ตําแหนงพยาบาล
วิชาชีพฯ ตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 301,380 บาท

เพื่อจายเปนคาจางประจําและเงินคาปรับปรุงอัตราจาง
ของพนักงานขับรถยนต์
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
  จังหวัดเชียงรายเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
  อัตราคาจางและการใหลูกจางของเทศบาลไดรับคาจาง  
  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน  
  พ.ศ. 2561

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน  2  อัตรา และรองรับการ
ปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  ที่ มท 0809.5/ว 81  ลงวันที่ 10  ก.ค. 2557 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1  ก.ค. 2558  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มตาง ๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา และพนักงาน
จางทั่วไป  จํานวน  2  อัตรา 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
  ที่  มท  0809.3/ว 1372  ลงวันที่  1  ก.ค. 2558   
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งบดําเนินงาน รวม 997,358 บาท
ค่าตอบแทน รวม 133,358 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,248 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจางตามภารกิจ  พนักงานจางทั่วไป  
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
    ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
    ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
    องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
    ลงวันที่  29  พฤษภาคม  2557  เรื่อง การดําเนินการตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
    ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
    ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
    องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
    0809.3/ว 380 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2558  เรื่อง 
    ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนดมาตรฐาน
    ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการกําหนดเงิน
    ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
    รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
    พนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
    0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอม
    แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการ
    กําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
    เปนเงินรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหกับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจางเทศบาล  ที่ไดรับอนุมัติให
ปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
    การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
    ทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
    การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
    ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่
จะไดรับ  
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
    ขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แกไข 

    เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
    ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
    เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
    ทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 27,110 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
    พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
    การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
    การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) 
    พ.ศ. 2549  
4) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค. 0422.3/ว 257 
    ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงิน
    บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3 ว 1013  
    ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
    เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 
    9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
    ศึกษาและคาเลาเรียน
7) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
    เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2560
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ค่าใช้สอย รวม 684,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 457,000 บาท

1. เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ตั้งไว 30,000 บาท เชน
   คาจางแรงงาน  คาจางเหมาผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง   
   ซึ่งไมใชเปนการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่ง   
   กอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง    
   เชน จางเหมาตักสิ่งปฏิกูล จางเหมาฉีดวัคซีน ฯลฯ 

2. เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว 
   427,000 บาท เปนคาเย็บหนังสือ  หรือเขาปกหนังสือ  
   คาซักฟอก  คาเชาทรัพย์สินและคาบริการตางๆ คาโฆษณา
   และเผยแพร คาทําป้ายประชาสัมพันธ์ แบกหามสัมภาระฯลฯ
    

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
    0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
    และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณ
    รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
    ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
    คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
    ประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
    ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจางเหมา
    บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
    10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจาง
    เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของแผนงานสาธารณสุข จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง ๆ  
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง หรือ
บุคคล  คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดตอราชการ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4122  
    ลงวันที่  21  พ.ย. 2557
2) ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2052  
    ลงวันที่  7  เม.ย. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
    ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไข
    เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการจัดฝึกอบรม/ประชุม  ดานสุขภาพ  สิ่งแวดลอม  งาน
สคบ.ฯลฯ  
ใหแกเด็กเยาวชน  และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานปลอง

จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดฝึกอบรม/ประชุม 
ดานสุขภาพ สิ่งแวดลอม งานสคบ.ฯลฯ ใหแกเด็กเยาวชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานปลอง  โดยจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับคาวัสดุและอุปกรณ์ คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ในการอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ์  
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามหนังสือ   ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที่ 
    19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ 
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 
    10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับ
    คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  56  ลําดับที่  14
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โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคทางเดินหายใจจากภัยฝุนละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์
ป้องกันโรคทางเดินหายใจจากภัยฝุนละอองขนาดเล็ก  
PM 2.5 โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาวัสดุ และ อุปกรณ์  
คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ในการอบรม    
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  
คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามหนังสือ   ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
    อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครอง
    สวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  63  ลําดับที่ 29
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โครงการป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์และแมลง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคที่เกิด
จากสัตว์และแมลง เชน คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม คาจัดซื้อทรายอะเบท คาจัดซื้อน้ํายา
พนยุง คาจัดซื้อน้ํายาพนแมลงวัน คาจัดซื้อน้ํายาพนแมลงสาบ 
และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือ   ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
    อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครอง
    สวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  57  ลําดับที่  17    
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคติดตอ  โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาวัสดุ และ อุปกรณ์  
คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ในการอบรม  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  
คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ์  คาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามหนังสือ   ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
    อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครอง
    สวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  63  ลําดับที่  32
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โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือนและลด
ปริมาณขยะในชุมชน

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือนและลดปริมาณ
ขยะในชุมชน  โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาวัสดุ และ 
อุปกรณ์  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ใน
การอบรม   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ์  
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
 - เปนไปตามหนังสือ   ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
    อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครอง
    สวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  63  ลําดับที่  30
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โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดลอมในชุมชน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดลอม
ในชุมชน  โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาวัสดุ และ อุปกรณ์  
คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ในการอบรม  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ์  คาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามหนังสือ   ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
    อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครอง
    สวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  63  ลําดับที่  31
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โครงการอบรมผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการฉีดวัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบาในเขตเทศบาลตําบลบานปลอง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมผูที่ไดรับ
มอบหมายใหทําการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบาในเขตเทศบาลตําบลบานปลอง โดยจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับคาวัสดุและอุปกรณ์ คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ในการอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาป้าย
ประชาสัมพันธ์  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามหนังสือ   ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
   อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครอง
    สวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  63  ลําดับที่  33

วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  15:49:55 หนา : 115/179



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ตาง ๆ 
คาบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
    (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
    ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
    0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
    และการจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจาย
    ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 
    ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
    รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
    รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
    ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
    คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
    ประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ เชน 
กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา แผนป้ายตางๆ หนังสือพิมพ์ 
เทป กาว ลวดเย็บกระดาษ  ตรายาง ซอง ธงชาติ น้ําดื่ม ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด แกวน้ํา  
ถวยชาม ชอนสอม กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส 
ไมโครเวฟ ฯลฯ    
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ปูนซีเมนต์ เหล็กตาง ๆ 
สังกะสี หิน ทราย กระเบื้อง ไมตางๆ ตะปู ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน หัวเทียน นอต 
กระจกมองขางรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง สัณญานไฟ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
   0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
   ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
   ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
   0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
   ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
   หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สารกําจัดศัตรูพืช  
และวัสดุทางการเกษตรอื่นๆ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก
    การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง ผูปฏิบัติงานดานการจัดการ
ขยะมูลฝอย เชน รองเทา หมวก เสื้อผา ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เมาท์ 
ตลับหมึก แผนจัดเก็บขอมูล แผนซีดี รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร์   
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 34,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน หุมหนัง 
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 แฉก จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท
- จัดซื้อตามราคาทองตลาด  โดยประหยัดและมีคุณภาพ
  เนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
  ครุภัณฑ์
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
  0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอม
  แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 – 2565) 
  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน 
จํานวน 1 ตู ๆ ละ 5,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
  0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น 
  (2561 – 2565) ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รถเข็นชนิดนอน จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อรถเข็นชนิดนอน 
จํานวน 1 คัน ๆ ละ 19,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) เปนรถเข็นผูปวยชนิดนอนพรอมเปลหาม
2) โครงตัวรถทําดวยโลหะไมเปนสนิมขนาดไมนอยกวา 1 1/2 นิ้ว
3) ชั้นลางมีที่สําหรับวางของทําดวยอะลูมิเนียมหรือโลหะไมเปน
    สนิมติดกับตัวรถ
4) มีที่สําหรับใสถังออกซิเจน ทําดวยโลหะไมเปนสนิม
5) มีลอใหญ 2 ลอ และมีลอเล็กหมุนรอบตัวอีก 2 ลอ
6) ขนาดตัวรถไมนอยกวา 60 x 200 x 80 เซนติเมตร
7) อุปกรณ์ประกอบ
    (1) เสาน้ําเกลือทําดวยโลหะไมเปนสนิม 1 อัน
    (2) เปลหามทําดวยอะลูมิเนียมชนิดหนา หรือ โลหะไมเปน
        สนิมมีเบาะหุมหนังเทียม
    (3) ราวกั้นเตียง

- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนา 165 ลําดับที่  4

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เปนอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน Printer , Copier , 
  Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา
   27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที   (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 
  15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที   (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 
  หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
  ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย เครือขาย (Network Interface) 
  แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
  หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-Fi 
  (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
  คอมพิวเตอร์
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- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
  0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอม
  แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 – 2565) 
  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

อุดหนุนศูนย์สงเสริมสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน  (อสม.)
หมูที่  3 , 4 , 5 , 7 , 10  และหมูที่  11

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนย์สงเสริมสาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน (อสม.) หมูที่ 3 , 4 , 5 , 7 , 10 และหมูที่ 11 
หมูบานละ 7,500  บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 
  0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24  มิ.ย. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  57  ลําดับที่  20

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 455,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาปวยการ สําหรับอาสาสมัครบริบาล 
จํานวน 2 ราย รายละ 5,000 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาล
  ทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย 
  พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ฯ

จํานวน 5,000 บาท

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ เพื่อจายเปน
คาจางเหมาสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข/แมวทั้งที่มีเจาของและ
ไมมีเจาของ  ตัวละ  6  บาทตอปี  โดยดําเนินการสํารวจ
ขอมูลปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และ
ครั้งที่  2  ภายในเดือนมิถุนายน  
- เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
    0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
    รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
    ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
    3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
    อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
    รายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
    7120 ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงิน
    คาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอม
    แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขของ อปท.
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
  10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจาง
   เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
   ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  56  ลําดับที่  15
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ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง
และหลอลื่น ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
    3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
    อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
    รายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

1. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซีนป้องกัน ไขหวัดนก ไขหวัดใหญ
   สายพันธุ์ใหม น้ํายาพนยุง แมลงวัน และแมลงตาง ๆ 
   ทรายอะเบทและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ฯลฯ   
   ตั้งไว  79,000  บาท

2. เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด  
   เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  ตัวละ  30  บาท  
   ตามจํานวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของ และไมมี
   เจาของ  จากการสํารวจของเทศบาลตําบลบานปลอง  
   ตั้งไว  21,000  บาท

- เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
    มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2560 
2) ตามหนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท  
    0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2561
3) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  
    0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 ม.ค 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0810.5/ว 2072  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561  เรื่อง  
    ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบ
    ประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุข
    ของ อปท.
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  56  ลําดับที่  16

วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  15:49:56 หนา : 127/179



งบเงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จํานวน 5,000 บาท

- โครงการผาตัดทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่เปน
  สัตว์พาหนะของโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมวไมมีเจา
  ของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเปนคาใชจายตาม
  โครงการฯและอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
- เปนไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
    ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 
2) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  57 ลําดับที่  22
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เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  สําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเอกชน  (อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน สําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง โครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข)  จํานวน  6  หมูบาน  ไดแก  
คณะกรรมการหมูบานหมูที่  3,4,5,7,10 และหมูที่ 11
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
    อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
2) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
    อุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 
    พ.ศ. 2563
3) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
    ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 3842 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม
    พ.ศ. 2563   เรื่อง  ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
    รายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง หนาที่ 58-63 ลําดับที่ 23-28

วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  15:49:56 หนา : 129/179



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 173,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 123,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 123,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 103,000 บาท

1. เพื่อจายเปนคาจางแรงงานรายวัน  คาเหมาแรงงาน หรือ
   เครื่องจักรกลในการดําเนินการตางๆ ตั้งไว 91,000 บาท    
   เชน ซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขุดลอก คูคลอง ลําเหมือง    
   รางระบายน้ำ ทอระบายน้ำ จางเหมาตัดตนไม ตัดแตง    
   กิ่งไม ฯลฯ 
2. เพื่อจายเปนคาจางเหมาตัดหญาถนนสายไปบอขยะ 
   ตั้งไว 2,000 บาท  
3. เพื่อจายเปนคารังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ 
   ตั้งไว 10,000 บาท  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
    0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
    และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณ
    รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
    ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
    คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
    ประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
    ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจางเหมา
    บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
    10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจาง
    เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและ
คาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจาก
     คาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจาย
    จากคาวัสดุ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แกไข
  เพิ่มเติมถึง ฉบับที1่4 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
  อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
  0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556  เรื่อง 
  รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
  ทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
  1752  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
  เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
  ทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก 
  ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง 
  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
  ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
  3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
  อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
  รายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดตามปกติ เชน ถนน สะพาน 
อาคารฯลฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  141  ลําดับที่  1  

งานไฟฟ้าถนน รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาปรับปรุงสภาพไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงสภาพไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่
รับผิดชอบและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  103  ลําดับที่  7
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
สตาร์ทเตอร์ โอห์มไฟฟ้า พรอมขาหรือกาน บัลลาร์ท 
ขาหลอด ขั้วหลอด ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ ตาม
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาขุดบอ ปรับเกรด ฝังกลบขยะและ
ถมดินทับบอขยะ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
    0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
    แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
    ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
    3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
    อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
    รายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
    ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจาง
    เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
    10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจาง
    เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะเทศบาลตําบลบานปลอง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะ เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ 
คาชั่งน้ําหนักขยะทุกเดือน คาขนสงขยะไปอบจ.เพื่อทําลาย
ตามระบบ (ขยะอันตราย) คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
    อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  147  ลําดับที่  7   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 165,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการทองถิ่นไทยใสสะอาด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการทองถิ่นไทย
ใสสะอาด เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ และคาใชจายอื่นที่จําเปนใน
การจัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
    อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  139   ลําดับที่  11       
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โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ เชน  คาวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ
คาป้ายประชาสัมพันธ์  และคาใชจายอื่นที่จําเปนใน
การจัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายใน
    การจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  139  ลําดับที่  12       
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โครงการฝึกอบรมในการใหความรู  ทักษะ  และพัฒนาศักยภาพ  
กลุมองค์กรชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมในการ
ใหความรู ทักษะ และพัฒนาศักยภาพ กลุมองค์กรชุมชน  
เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวันคาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุสําหรับการอบรม คาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ  ใหกับกลุมองค์กรในชุมชน  
ประกอบดวย  กลุมพัฒนาสตรี  กลุมเยาวชน  กลุมผูสูงอายุ  
กลุมอาสาตางๆ ในเขตเทศบาล ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  105  ลําดับที่  4    
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โครงการรอยใจรักษ์  (การประยุกต์ใชแนวพระราชดําริ) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทํา โครงการรอยใจรักษ์
การประยุกต์ใชแนวพระราชดําริ  คาใชจายอื่นที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการฯ  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือ มท 0808.2/ว252 ลว 22 ม.ค. 2553 เรื่อง 
    มาตรการประหยัดในการเบิกคาใชจาย
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  เรื่อง ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
    คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
    การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  ลําดับที่  145  หนา  4
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โครงการรักน้ํา  รักปา  รักแผนดิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรักน้ํา รักปา 
รักแผนดิน  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุสําหรับการอบรม
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  145  ลําดับที่  1       

โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต เชน  คาสมนา
คุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาวัสดุสําหรับการอบรมคาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทํา
โครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  138  ลําดับที่  4       
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โครงการสงเสริมประชาธิปไตย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
ประชาธิปไตย เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุสําหรับการอบรม
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  138  ลําดับที่  1      

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการใชระบบสหกรณ์ในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการใชระบบสหกรณ์ในชุมชน เชน  คาสมนา
คุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาวัสดุสําหรับการอบรม คาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
จัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายใน
    การจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการ จัดงานตางๆ ขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  106  ลําดับที่  10    
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โครงการใหความรูเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการใหความรูเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซอน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุสําหรับการอบรม 
คาจัดทําคูมือป้องกันผลประโยชน์ทับซอน คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  138   ลําดับที่  2      
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับยาเสพติดและการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน 
เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวันคาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาวัสดุสําหรับการอบรม คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  145  ลําดับที่  3       
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 85,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการ
เลนกีฬาและการออกกําลังกายของประชาขน เทศบาล
ตําบลบานปลอง  อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  
(ตามกิจกรรมตาง ๆ)
- เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้        
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
    คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและ
    การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  ของเทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  124  ลําดับที่  1   

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา อุปกรณ์ดานกีฬาและการ
ออกกําลังกายตางๆ 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 164,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์  โดยมีคาใชจายประกอบดวย   
1. คาจางเหมาเครื่องเสียง      
2. คาน้ําดื่ม + น้ําแข็ง+แกวน้ํา     
3. คาจางเหมาจัดทําป้ายโครงการ       
4. คาวัสดุในการจัดกิจกรรมสรงน้ําพระ และรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
รวมถึงคาใชจายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19 พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  128  ลําดับที่  31    
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โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
แหเทียนพรรษา โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
1.คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการจัดพิธีหลอตนเทียนพรรษา    
2.คาจัดซื้อเทียนแผนสําหรับหลอเทียนพรรษา    
3.คาตอบแทนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบานโรงเรียนในพื้นที่  
4.คาน้ําดื่ม 
5.คาป้ายโครงการ 
รวมถึงคาใชจายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347  
    ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3722 
    ลงวันที่ 10  สิงหาคม 2555 เรื่องซักซอมความเขาใจ
    การจัดงานตาง ๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  129   ลําดับที่  34

โครงการสงเสริมดานพระพุทธศาสนา  ของเทศบาลตําบลบานปลอง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมดาน
พระพุทธศาสนา  ของเทศบาลตําบลบานปลอง  โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิน
โครงการ  คาป้ายโครงการ ฯลฯ และคาใชจายอื่น 
ที่จําเปนสําหรับการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19 พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  129   ลําดับที่  35 
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งบเงินอุดหนุน รวม 124,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 124,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง จํานวน 10,000 บาท

-โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุ
 ดอยตุง ประจําปี  2564  เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฯ
 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
- เปนไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
    ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
    พ.ศ. 2559 
2) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  125  ลําดับที่  10

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบานปลอง 
โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุจอมทอง

จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
- เปนไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
    ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
    พ.ศ. 2559 
2) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  130  ลําดับที่  43
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบานปลอง 
โครงการสงเสริมประเพณีสลากภัต

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
- เปนไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
    ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
    พ.ศ. 2559
2) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563     
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  130  ลําดับที่  46

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบานปลอง 
โครงการอบรมประชาชนโดยใชหลักพระพุทธศาสนาในการดํารง
ชีวิต

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
- เปนไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
    ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
    พ.ศ. 2559
2) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  130  ลําดับที่  42
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบานปลอง
โครงการงานประเพณีสรงน้ําพระสงฆ์

จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
- เปนไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616
    ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
    พ.ศ. 2559
2) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  130  ลําดับที่  44  

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบานปลอง
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
- เปนไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
    ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
    พ.ศ. 2559
2) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  130  ลําดับที่  47
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบานปลอง
โครงการต๋ามฮีต โตยฮอย ยอนรอย อางขุนปลอง

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
- เปนไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
    ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
    พ.ศ. 2559
2) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  130  ลําดับที่  41

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบานปลอง
โครงการบรรพชาภาคฤดูรอน

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  เปนคาใชจายตามโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
- เปนไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
    ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
    พ.ศ. 2559
2) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  130   ลําดับที่  45
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,354,980 บาท

งบบุคลากร รวม 1,379,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,379,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,160,280 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  3  อัตรา จํานวน 
12  เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น
พรอมรองรับพนักงานสวนทองถิ่นกรณี โอน (ยาย)
โดยจายใหพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองชาง                จํานวน  1  ตําแหนง
2. หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง จํานวน  1  ตําแหนง
3. นายชางโยธา                          จํานวน  1  ตําแหนง
- เปนไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566)
- เปนไปตามประกาศ และโครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนฯ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
    ทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
    สวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 9)  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
    ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจายเงินเดือนและ
    ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง 
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
    เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 
    3  มีนาคม  2559
4) โครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  บัญชี 5 
    ทายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย 
    เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
    เทศบาล(แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
5) ประกาศ ก.ท.เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
    หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  (ฉบับ
ที่  2)  
    พ.ศ. 2561 ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล ดังนี้  
1. ผูอํานวยการกองชาง  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  
   จํานวน 12 เดือน 
2. หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ในอัตราเดือนละ 
   1,500 บาท จํานวน 12 เดือน 
- เปนไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
    จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 

 การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559
    ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
2) เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
    งานบุคคล สวนทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทาง
    การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  10)  
    ลงวันที่  22  ธันวาคม  2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 151,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี และรองรับการปรับปรุงตามสถานการณ์
ปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
  0809.5/ว 81  ลงวันที่ 10  ก.ค. 2557  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 8,220 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจาง
ตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป และรองรับการปรับปรุงตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
  0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2558 

งบดําเนินงาน รวม 918,980 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 203,980 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 146,980 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว  26,980  บาท เพื่อจายเปน
   คาตอบแทนสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
    ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
    ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
    ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
    ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
    ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
    องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
    0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ 
    ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
    หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
    อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
    พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององค์กร 
    ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
    0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนว
    ทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการกําหนด
    ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
    รางวัลประจําปี
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  142  ลําดับที่  3

2. เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
    การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
    จํานวน  120,000  บาท   
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- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุ
    ภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 
    ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
    คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง หนาที่  142  ลําดับที่  2

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหกับ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางเทศบาล  
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ  
หรือวันหยุดราชการ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ 
    มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
    เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
    เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะไดรับ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
    ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่ม 

    เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
    ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
    เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
    การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
    ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค. 0422.3/ว 257 
    ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงิน
    บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3 ว 1013  
    ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
    เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่
    9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
    ศึกษาและคาเลาเรียน
6) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
    เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2560
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ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาเย็บ
หนังสือ หรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพย์สิน
และคาบริการตางๆ คาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมา
บริการ เชนทําป้ายประชาสัมพันธ์ แบกหามสัมภาระ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
    0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
    รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
    งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
    สวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
    3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
    อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
    รายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
    7120 ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงิน
    คาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 
    ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนิน
    การจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
    องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาจางเหมาซอมแซมถนนหินคลุกในเขตเทศบาลตําบลบานปลอง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาซอมแซมถนนหินคลุก ถนนลูกรัง ฯลฯ
ในเขตเทศบาล 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
    0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
    และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณราย
    จายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
    ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
    คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
    ประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
    ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจาง
    เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
    10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจาง
    เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  75  ลําดับที่  61 
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการของกองชาง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงาน
จางเทศบาล  ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  
หรือไปติดตอราชการ ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4122  
    ลงวันที่  21  พ.ย. 2557
2) ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2052  
    ลงวันที่  7  เม.ย. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
    เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
    และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  
- เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
    0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
    แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
    ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
    ทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
    1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
    เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
    งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
    ทองถิ่น 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก 
    ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
    เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
    ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
   3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
   อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
   รายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ เชน 
กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา แผนป้ายตางๆ หนังสือพิมพ์
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ตรายาง ซอง ธงชาติ น้ําดื่ม ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
    ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกอสราง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อคาวัสดุกอสราง เชน ปูนซีเมนต์ เหล็กตาง ๆ 
สังกะสี หิน ทราย   กระเบื้อง ไมตางๆ ตะปู ฯลฯ   
- เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
1) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
    ที่ มท  0808.2/ว 1657 ลงวันที่  19 ก.ค. 2556
2) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
    ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
3) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
    ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่  
ยางนอก ยางใน  สายไมล์ ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต  
กระจกมองขางรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง สัณญานไฟ ฯลฯ  
เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
    ที่ มท  0808.2/ว 1657 ลงวันที่  19 ก.ค. 2556
2) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
    ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
3) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
    ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่องและหลอลื่น ฯลฯ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เมาท์  
ตลับหมึก แผนจัดเก็บขอมูล แผนซีดี รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ   
ที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร์  
- เปนไปตามหนังสือ ดังนี้    
1) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
    ที่ มท  0808.2/ว 1657 ลงวันที่  19 ก.ค. 2556
2) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
    ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
3) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
    ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
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งบลงทุน รวม 2,056,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,036,300 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถยนต์บรรทุกเททาย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพรอมกระเชาซอมไฟฟ้า จํานวน 2,000,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเททาย
ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพรอมกระเชาไฟฟ้าทํางานสูงไมนอยกวา 
10 เมตร จํานวน 1 คัน ๆ ละ 2,000,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เปนครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกเททาย ชนิดตัวรถ 6 ลอ 
- ขับเคลื่อนไมนอยกวา 1 เพลา
- เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไมนอยกวา 130 แรงมา 
- ติดตั้งกระบะเหล็กเพื่อใชในการบรรทุก ชนิดเปิดขางเททาย 
  ตอนทายหลังเก๋ง 
- ติดตั้งชุดไฮดรอลิคชนิดพับหลังเก๋งได พรอมชุดกระเชาไฟฟ้า 
  ไฟเบอร์กลาส สําหรับทํางานในที่สูง และเมื่อถอดกระเชาออก 

  สามารถยกของหนักได 
- ชุดกระเชาทํางานสูงไดไมนอยกวา 10 เมตร 
- รถยนต์และอุปกรณ์ทุกชิ้นเปนของใหม ไมเคยใชงานมากอน
- ฯลฯ

(รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลตําบลบานปลองกําหนด)

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด  โดยประหยัดและมีคุณภาพเนื่อง 
  จากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
  ครุภัณฑ์
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนา  169  ลําดับที่  2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก 
  (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 
  3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ 
  ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
  Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
  ขนาดไมนอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยาง
  ใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่ม
ี หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ

  2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย 

     ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
     ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด 

     ไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
 ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกว่า 2 GB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
  ไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม 
  นอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 
  ไมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
  10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
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  นอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
  คอมพิวเตอร์
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
  0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอม
  แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 – 2565) 
  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 
  ไมนอยกวา 32 หนาตอนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพ
  ตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย 

  กวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
- เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
  คอมพิวเตอร์
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
  0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอม 

  แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 – 2565) ของ 
  องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
คาชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได  (คา K) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)ใหแก  ผูประกอบอาชีพงานกอสรางที่ทํา
สัญญาแบบปรับราคาได (คา K) กับเทศบาลตําบลบานปลอง  
ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคลองทางการเงินในภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย 
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 
  11 กันยายน 2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  142  ลําดับที่  1

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,850,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,850,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,850,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางทางเดินเขาอาคารเรียนพรอมหลังคา โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง

จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางทางเดินเขาอาคารเรียน
พรอมหลังคา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง 
ขนาดกวาง 1.50 เมตร ยาว 105.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลบานปลองกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไข
  เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง หนาที่ 79 ลําดับที่ 99
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางกําแพง คสล. ป้องกันตลิ่งลําน้ําปลอง ตามจุดที่
กําหนด ตอนที่ 1

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางกําแพง คสล. 
ป้องกันตลิ่งลําน้ําปลอง ตามจุดที่กําหนด ตอนที่ 1 
ขนาดกําแพง คสล. ยาว 200.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบานปลองกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง หนาที่ 77 ลําดับที่ 84

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูพรอมฝาปิด ซอย
เทศบาล 32 หมูที่ 11 ตําบลปลอง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวยูพรอมฝาปิด ซอยเทศบาล 32 หมูที่ 11 ตําบลปลอง 
ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 38.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบานปลองกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไข
  เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง หนาที่ 72 ลําดับที่ 42

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางออกแบบ จางควบคุมงาน
ที่จายใหแกเอกชนหรือนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมอาชีพตาง ๆ ใหแกเกษตรกร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพตาง ๆ 
ใหแกเกษตรกร เชน การฝึกอบรมใหความรู การสาธิต 
การหาอุปกรณ์ที่ใชในการเกษตร การหาอุปกรณ์ที่ใชในการ
ดําเนินการ ฯลฯ คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุสําหรับการอบรม  
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
    อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครอง
    สวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่ 109  ลําดับที่  1
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
เลี้ยง ปุ๋ย สารเคมีที่ใชในการภาคการเกษตร สารกําจัด
ศัตรูพืช วัสดุเพาะชําและวัสดุทางการเกษตรอื่นๆ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
    ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุสําหรับการอบรม คาใชจาย
อื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงาน
    ตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือ มท 0808.2/ว252 ลว 22 ม.ค. 2553 เรื่อง มาตรการ
    ประหยัดในการเบิกคาใชจาย
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 
   10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
   ในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่ 109 ลําดับที่  3       
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริโดยจายเปนคาใชจายที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือ มท 0808.2/ว252 ลว 22 ม.ค. 2553 เรื่อง 
    มาตรการประหยัดในการเบิกคาใชจาย
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครอง
    สวนทองถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
    ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
    เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
    พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  144  ลําดับที่  4
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โครงการอปท.ตนแบบจัดการน้ําตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารน้ําใตดิน)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ อปท.ตนแบบ
จัดการน้ําตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ําใตดิน)
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับโครงการและคาใชจายอื่นที่
จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
    ลงวันที่ 19พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการ
    จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือ มท 0808.2/ว252 ลว 22 ม.ค. 2553 เรื่อง 
    มาตรการประหยัดในการเบิกคาใชจาย
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
    ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
    เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กร
    ปกครองสวนทองถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
    คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ
    สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
    สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  144  ลําดับที่  5
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,356,701 บาท

งบกลาง รวม 12,356,701 บาท
งบกลาง รวม 12,356,701 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 98,556 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
กรณีนายจางในอัตรารอยละ 5 ของคาจางที่เทศบาลจะตอง
จายเพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง  
และผูดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
    0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจาย
    เบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 
    0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ 
    ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
    พนักงานจาง (ฉบับที่ 3)
4) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 
    2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
    การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  137  ลําดับที่  1
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนรายปี ในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี เพื่อใหความ
คุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย  เจ็บปวย  ตาย หรือ
สูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 
  24 ธันวาคม 2561 เรื่องซักซอมการตั้งงบประมาณสมทบ
  กองทุนเงินทดแทน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  137   ลําดับที่  9

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จํานวน 910,765 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือกิจการประปาของเทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่ 137  ลําดับที่  6
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,688,400 บาท

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุในพื้นที่เทศบาล
ตําบลบานปลอง ที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ไวกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว  
จํานวน จํานวน  1,008 คน จํานวนเงิน  7,688,400 บาท
โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได สําหรับ
ผูสูงอายุ ดังนี้ 
อายุระหวาง 60 – 69 ปี จะไดรับ 600 บาท จํานวน 654 คน
อายุ 70-79 ปี จะไดรับ 700 บาท             จํานวน 202 คน
อายุ 80-89 ปี จะไดรับ 800 บาท             จํานวน 130 คน
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาท        จํานวน   22 คน

- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงิน
    เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
    พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6 /ว 
    1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง  การซักซอมแนว
    ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 เงิน
    อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
    สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการ
    สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทาง
    สังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแก
    ผูสูงอายุ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  65  ลําดับที่  2  
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,932,000 บาท

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการ
ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานงโดย
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
ไดรับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน (ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557)  
จํานวน  206  คน  และคนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี 
คนละ 1,000 บาทตอเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
28 เมษายน พ.ศ.2563) จํานวน   5  คน จํานวนเงิน   
1,932,000  บาท
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงิน
    เบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
    พ.ศ.2553  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6 /ว 
    1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง  การซักซอมแนว
    ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 
    เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
    สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการ
    สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทาง
    สังคมและโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  65  ลําดับที่  3
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ จํานวน 174,000 บาท

เพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ในพื้นที่
เทศบาลตําบลบานปลอง ใหแกผูปวยเอดส์ที่แพทย์ได
รับรองและทําการวินิจฉัยแลวและมีความเปนอยูยากจน 
หรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูปวยเอดส์ที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน  จํานวน  29  คน  
จํานวนเงิน 174,000 บาท  
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
    สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวน
    ทองถิ่น พ.ศ.2548
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
    0810.6 /ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง  
    การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจํา
    ปี พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
    โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
    ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
    สังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลัก
    ประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  65  ลําดับที่  4

สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการในกรณีเรงดวนเหตุการณ์ที่ไม
สามารถคาดการณ์ไดลวงหนา หรือชวยเหลือบรรเทา
สาธารณภัยเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของราษฎร 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  154  ลําดับที่  1   
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รายจายตามขอผูกพัน

โครงการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการจราจร  
เชน  คาเครื่องหมายงานจราจร  กรวยสะทอนแสง 
แผงติดสัญญาณฉุกเฉิน หรือสีสะทอนแสง ป้ายเตือนตาง ๆ 
กระจกมุมโคง และคาใชจายเกี่ยวกับการจราจรอื่น ๆ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่ 154  ลําดับที่  2 

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนทุน
การศึกษา 
เชน  จายเปนคาสนับสนุนทุนการศึกษาตามระเบียบที่กําหนด 
โดยไมสูงกวาระดับปริญญาตรี แยกเปน
- ทุนการศึกษาตอเนื่องปีที่ 6 จํานวน 2 ทุนๆละ7,000 บาท
  เปนเงิน14,000บาท  (ป2ี558)
- ทุนการศึกษาปีที่ 5 จํานวน 10 ทุนๆละ7,000 บาท
  เปนเงิน 70,000บาท  (ป2ี559) 
- ทุนการศึกษาปีที่ 4 จํานวน 10 ทุนๆละ7,000 บาท
  เปนเงิน 70,000บาท  (ป2ี560) 
- ทุนการศึกษาปีที่ 3 จํานวน 10 ทุนๆละ 7,000  บาท  
  เปนเงิน  70,000  บาท  (ปี 2561)
- ทุนการศึกษาปีที่ 2 จํานวน 10 ทุนๆละ 7,000  บาท  
  เปนเงิน  70,000  บาท  (ปี 2562)
- เปนไปตามตามหนังสือ ที่  มท 0808.2/ว 1365  
  ลงวันที่  30  เมษายน  2550
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  122   ลําดับที่  97

เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงใหแกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง หนาที่ 137  ลําดับที่  8
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ดําเนินการ
จัดสวัสดิการชุมชนแลวไมต่ํากวา 1 ปี
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  65  ลําดับที่  1

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 
  0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  65  ลําดับที่  5

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 456,458 บาท

เพื่อจายเปนเงินนําสงสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการสวนทองถิ่น  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
1) ตามหนังสือ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
    ขาราชการสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครอง
    สวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 35 
    ลงวันที่ 19 ก.ย. 2557     
2) ตามหนังสือ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
    ขาราชการสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครอง
    สวนทองถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 28
    ลงวันที่ 21 ก.8. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่ 137  ลําดับที่  3 
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เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 89,758 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือใหแกขาราชการบํานาญ (ชคบ.)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  137   ลําดับที่  4 

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 198,264 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาบําเหน็จบํานาญขาราชการถายโอน
ของเทศบาลตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่ 137 ลําดับที่  5 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการประปา

910,765

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 198,264

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการจัดการจราจร 30,000

โครงการสนับสนุนทุน
การศึกษา

294,000

เงินบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

40,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

40,000

เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 174,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

98,556

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,688,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,500

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการประปา

910,765

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 198,264

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการจัดการจราจร 30,000

โครงการสนับสนุนทุน
การศึกษา

294,000

เงินบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

40,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

40,000

เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 174,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

98,556

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,688,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

456,458

สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,932,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

89,758

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 151,200 216,000 690,912

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

8,220 24,000 62,340

เงินเดือนพนักงาน 1,160,280 938,700 3,319,140
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

456,458

สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,932,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

89,758

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

198,800 198,800

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,600 695,600

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 273,120 1,331,232

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 18,000 84,660 169,860

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

12,000 106,560

เงินเดือนพนักงาน 242,700 6,241,620 11,902,440
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินวิทยฐานะ 12,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 301,380

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 109,200 84,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 27,110 4,000

ค่าเบี้ยประชุม

เงินช่วยเหลือบุตร 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

146,980 140,248 38,215

ค่าเช่าบ้าน 42,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 250,000 153,000 457,000 1,086,000

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯ

5,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินวิทยฐานะ 12,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 597,720 264,720 1,163,820

เงินประจําตําแหน่ง 246,000 499,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 50,000 111,110

ค่าเบี้ยประชุม 8,000 8,000

เงินช่วยเหลือบุตร 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

63,490 70,000 458,933

ค่าเช่าบ้าน 240,000 318,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 70,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 694,000 2,640,000

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯ

5,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

65,000 65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าจัดซื้อพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเข้า
ดอกไม้และพวงมาลา 
ฯลฯ

2. ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ที่ปรึกษาในการตรวจรับ
การประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ

3. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

4. โครงการจัดฝึกอบรม
และทัศนะศึกษาดูงาน

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
ถนนหินคลุกในเขต
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึก
อบรมและสัมมนา

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าจัดซื้อพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเข้า
ดอกไม้และพวงมาลา 
ฯลฯ

10,000 10,000

2. ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ที่ปรึกษาในการตรวจรับ
การประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ

12,000 12,000

3. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

200,000 200,000

4. โครงการจัดฝึกอบรม
และทัศนะศึกษาดูงาน

50,000 50,000

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
ถนนหินคลุกในเขต
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึก
อบรมและสัมมนา

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของกองช่าง

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของแผนงาน
สาธารณสุข

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการที่เกี่ยวข้อง
กับงานป้องกันภัยฯ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ค่าปรับปรุงสภาพไฟฟ้า
สาธารณะ

10,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

80,000 110,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของกองช่าง

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของแผนงาน
สาธารณสุข

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการที่เกี่ยวข้อง
กับงานป้องกันภัยฯ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 200,000 200,000

ค่าปรับปรุงสภาพไฟฟ้า
สาธารณะ

10,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

5,000 5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานสภาเด็ก
และเยาวชน  เทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง

10,000

โครงการจัดทําการ
ประเมินผลทางวิชาการ

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดฝึก
อบรม/ประชุม  ด้าน
สุขภาพ  สิ่งแวดล้อม  
งานสคบ.ฯลฯ  
ให้แก่เด็กเยาวชน  และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

19,000

โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคม

โครงการท้องถิ่นไทยใส
สะอาด

10,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานสภาเด็ก
และเยาวชน  เทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง

10,000

โครงการจัดทําการ
ประเมินผลทางวิชาการ

10,000 10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

20,000 20,000

โครงการจัดฝึก
อบรม/ประชุม  ด้าน
สุขภาพ  สิ่งแวดล้อม  
งานสคบ.ฯลฯ  
ให้แก่เด็กเยาวชน  และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

19,000

โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคม

10,000 10,000

โครงการท้องถิ่นไทยใส
สะอาด

10,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
ขยะเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

20,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ป้องกันโรคทางเดิน
หายใจจากภัยฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5

8,000

โครงการป้องกันโรคที่
เกิดจากสัตว์และแมลง

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

10,000

โครงการป้องกันอุบัติ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม  จริยธรรมให้
แก่ผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานครู  
ลูกจ้างประจํา  พนักงาน
จ้าง ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมใน
การให้ความรู้  ทักษะ  
และพัฒนาศักยภาพ  
กลุ่มองค์กรชุมชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
ขยะเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

20,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ป้องกันโรคทางเดิน
หายใจจากภัยฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5

8,000

โครงการป้องกันโรคที่
เกิดจากสัตว์และแมลง

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

10,000

โครงการป้องกันอุบัติ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม  จริยธรรมให้
แก่ผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานครู  
ลูกจ้างประจํา  พนักงาน
จ้าง ฯลฯ

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมใน
การให้ความรู้  ทักษะ  
และพัฒนาศักยภาพ  
กลุ่มองค์กรชุมชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่มทักษะทาง
การศึกษา

30,000

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์การคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนและลด
ปริมาณขยะในชุมชน

12,000

โครงการรณรงค์วันยา
เสพติดโลก

โครงการร้อยใจรักษ์  
(การประยุกต์ใช้แนว
พระราชดําริ)

40,000

โครงการรักน้ํา  รักป่า  
รักแผ่นดิน

10,000

โครงการวันอปพร.

โครงการส่งเสริมการ
เล่นกีฬาและการออก
กําลังกาย

70,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการทุจริต

15,000

โครงการส่งเสริมด้าน
พระพุทธศาสนา  ของ
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่มทักษะทาง
การศึกษา

30,000

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์การคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนและลด
ปริมาณขยะในชุมชน

12,000

โครงการรณรงค์วันยา
เสพติดโลก

5,000 5,000

โครงการร้อยใจรักษ์  
(การประยุกต์ใช้แนว
พระราชดําริ)

40,000

โครงการรักน้ํา  รักป่า  
รักแผ่นดิน

10,000

โครงการวันอปพร. 10,000 10,000

โครงการส่งเสริมการ
เล่นกีฬาและการออก
กําลังกาย

70,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการทุจริต

15,000

โครงการส่งเสริมด้าน
พระพุทธศาสนา  ของ
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ระบบ
สหกรณ์ในชุมชน

5,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านปล้อง)

1,349,663

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

290,400

โครงการให้ความรู้เกี่ยว
กับผลประโยชน์ทับซ้อน

10,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ระบบ
สหกรณ์ในชุมชน

5,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านปล้อง)

1,349,663

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

290,400

โครงการให้ความรู้เกี่ยว
กับผลประโยชน์ทับซ้อน

10,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

10,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  13:05:24 หน้า : 18/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวด
ล้อมในชุมชน

8,000

โครงการอบรมการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงใน
หน่วยงานและปฏิบัติ
การการแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องต้น

โครงการอบรมผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทําการฉีด
วัคซีนป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

10,000

โครงการอบรมพัฒนา
ความรู้ครูโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านปล้อง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวด
ล้อมในชุมชน

8,000

โครงการอบรมการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงใน
หน่วยงานและปฏิบัติ
การการแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องต้น

10,000 10,000

โครงการอบรมผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทําการฉีด
วัคซีนป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

10,000

โครงการอบรมพัฒนา
ความรู้ครูโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านปล้อง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  
และผู้นําชุมชน  สําหรับ
การบริหารและการจัด
หาพัสดุภายใต้  พ.ร.บ
.จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
.2560  ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.  2560

โครงการอบรมรณรงค์
ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ
จราจรในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540

วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  13:05:24 หน้า : 21/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  
และผู้นําชุมชน  สําหรับ
การบริหารและการจัด
หาพัสดุภายใต้  พ.ร.บ
.จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
.2560  ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.  2560

12,000 12,000

โครงการอบรมรณรงค์
ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ
จราจรในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง

10,000 10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับยาเสพติดและ
การรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในชุมชน

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับสาธารณภัยใน
ชุมชน

โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.)

โครงการอปท.ต้นแบบ
จัดการน้ําตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารน้ําใต้ดิน)

20,000

ทุนการศึกษาสําหรับ
การให้ความช่วยเหลือ
นักเรียน

35,000

ทุนการศึกษาสําหรับนัก
ศึกษา  และการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียน

70,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 20,000 100,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 10,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับยาเสพติดและ
การรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในชุมชน

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับสาธารณภัยใน
ชุมชน

10,000 10,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.)

100,000 100,000

โครงการอปท.ต้นแบบ
จัดการน้ําตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารน้ําใต้ดิน)

20,000

ทุนการศึกษาสําหรับ
การให้ความช่วยเหลือ
นักเรียน

35,000

ทุนการศึกษาสําหรับนัก
ศึกษา  และการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียน

70,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 150,000 410,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 15,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 85,000 250,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 140,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,000 105,000

วัสดุกีฬา 15,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 643,844

วัสดุการเกษตร 10,000 15,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000 20,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 20,000 10,000 20,000

วัสดุอื่น

วัสดุการศึกษา 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

12,000

ค่าไฟฟ้า 240,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 140,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 68,000 205,000 398,000

วัสดุกีฬา 35,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

110,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 643,844

วัสดุการเกษตร 25,000

วัสดุก่อสร้าง 40,000 410,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 5,000 300,000 355,000

วัสดุอื่น 5,000 5,000

วัสดุการศึกษา 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

65,000 77,000

ค่าไฟฟ้า 400,000 640,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 50,000 50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 
18,000 บีทียู

228,800

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 
32,000 บีทียู

42,300

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,500 11,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
ขนาด  40  ช่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)

30,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 
18,000 บีทียู

228,800

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 
32,000 บีทียู

42,300

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 16,500

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
ขนาด  40  ช่อง

12,000 12,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)

30,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้  นัก
เรียนประถมศึกษา  
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

58,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คลูเลอร์สแตนเลส 3,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

รถเข็นชนิดนอน 19,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถยนต์บรรทุกเทท้าย 
ติดตั้งเครนไฮดรอลิ
คพร้อมกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า

2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้  นัก
เรียนประถมศึกษา  
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

58,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คลูเลอร์สแตนเลส 3,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

208,637 20,000 228,637

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

รถเข็นชนิดนอน 19,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถยนต์บรรทุกเทท้าย 
ติดตั้งเครนไฮดรอลิ
คพร้อมกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า

2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้  (ค่า K)

20,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างกําแพง 
คสล. ป้องกันตลิ่งลําน้ํา
ปล้อง ตามจุดที่กําหนด 
ตอนที่ 1

1,000,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด ซอย
เทศบาล 32 หมู่ที่ 11 
ตําบลปล้อง

200,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,000

ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมอาคารเรียน

150,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

200,000

อาคารต่าง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้  (ค่า K)

20,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างกําแพง 
คสล. ป้องกันตลิ่งลําน้ํา
ปล้อง ตามจุดที่กําหนด 
ตอนที่ 1

1,000,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด ซอย
เทศบาล 32 หมู่ที่ 11 
ตําบลปล้อง

200,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,000

ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมอาคารเรียน

150,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

200,000

อาคารต่าง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างทาง
เดินเข้าอาคารเรียน
พร้อมหลังคา โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านปล้อง

450,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  สําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

120,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
เทิง  จังหวัดเชียงราย

อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างทาง
เดินเข้าอาคารเรียน
พร้อมหลังคา โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านปล้อง

450,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  สําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

120,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
เทิง  จังหวัดเชียงราย

5,000 5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล

อุดหนุนวัดพระธาตุดอย
ตุง

10,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย

อุดหนุนศูนย์ส่งเสริม
สาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมู่บ้าน  (อสม.)
หมู่ที่  3 , 4 , 5 , 7 , 10
  และหมู่ที่  11

45,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง 
โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุจอมทอง

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล

5,000 5,000

อุดหนุนวัดพระธาตุดอย
ตุง

10,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย

10,000 10,000

อุดหนุนศูนย์ส่งเสริม
สาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมู่บ้าน  (อสม.)
หมู่ที่  3 , 4 , 5 , 7 , 10
  และหมู่ที่  11

45,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง 
โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุจอมทอง

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง 
โครงการส่งเสริม
ประเพณีสลากภัต

10,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง 
โครงการอบรม
ประชาชนโดยใช้หลัก
พระพุทธศาสนาในการ
ดํารงชีวิต

5,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง
โครงการงานประเพณี
สรงน้ําพระสงฆ์

2,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง
โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง 
โครงการส่งเสริม
ประเพณีสลากภัต

10,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง 
โครงการอบรม
ประชาชนโดยใช้หลัก
พระพุทธศาสนาในการ
ดํารงชีวิต

5,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง
โครงการงานประเพณี
สรงน้ําพระสงฆ์

2,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง
โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

40,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  13:05:24 หน้า : 38/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง
โครงการต๋ามฮีต โตย
ฮอย ย้อนรอย อ่างขุน
ปล้อง

20,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง
โครงการบรรพชาภาค
ฤดูร้อน

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
แก่ 
โรงเรียนบ้านปล้อง
ตลาด

372,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
แก่ 
โรงเรียนบ้านปล้องใต้

296,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง
โครงการต๋ามฮีต โตย
ฮอย ย้อนรอย อ่างขุน
ปล้อง

20,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง
โครงการบรรพชาภาค
ฤดูร้อน

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
แก่ 
โรงเรียนบ้านปล้อง
ตลาด

372,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
แก่ 
โรงเรียนบ้านปล้องใต้

296,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดงานพระราช
พิธี  และงานรัฐพิธี

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
โครงการงานประเพณี
ของจังหวัดและอําเภอ

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอเทิง

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

อุดหนุนสํานักงานปศุ
สัตว์จังหวัดเชียงราย

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดงานพระราช
พิธี  และงานรัฐพิธี

15,000 15,000

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
โครงการงานประเพณี
ของจังหวัดและอําเภอ

25,000 25,000

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอเทิง

30,000 30,000

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

5,000 5,000

อุดหนุนสํานักงานปศุ
สัตว์จังหวัดเชียงราย

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
เชียงราย

รวม 12,356,701 95,000 6,204,980 249,000 165,000 353,000 3,199,838 9,473,014
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
เชียงราย

50,000 50,000

รวม 1,768,547 13,134,920 47,000,000
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลบานปลอง
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,403,730 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 2,403,730 บาท

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 1,372,965 บาท

สูงกวาปีงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการไว้สูงกับรายได้ที่
รับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คาเชามาตรวัดน้ํา จํานวน 100,000 บาท

เทากับปีงบประมาณที่ผานมาโดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับราย
ได้ที่รับจริง 

เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 910,765 บาท

ลดลงกวาปีงบประมาณผานมา โดยประมาณการไว้ลดลงกับราย
ได้ที่รับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 10,000 บาท

เทากับปีงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับ
รายได้ที่รับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลประโยชน์อื่น รวม 10,000 บาท

คาธรรมเนียม จํานวน 10,000 บาท

เทากับปีงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับ
รายได้ที่รับจริง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

อําเภอ เทิง  จังหวัดเชียงราย

วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  13:06:40 หน้า : 1/1



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบานปลอง

อําเภอ เทิง   จังหวัดเชียงราย
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,403,730 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 940,680 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 940,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 435,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พรอมรองรับพนักงานเทศบาลกรณีรับโอน(ยาย)  
โดยจายใหกับพนักงานเทศบาล ดังนี้
1) ผูอํานวยการกองประปา  จํานวน  1  อัตรา
 - เปนไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี 
   (พ.ศ. 2564-2566)
- เปนไปตามประกาศ และโครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนฯ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
    ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
    สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  
    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจายเงิน
    เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 
    28 มกราคม 2559
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  
    เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
    วิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  

    ลงวันที่ 3  มีนาคม  2559
4) โครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น บัญชี 5 
    ทายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย 
    เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
    ของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 
    ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
5) ประกาศ ก.ท.เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
    หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
    (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2561 ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
1. ผูอํานวยการกองประปา  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
    จํานวน   12  เดือน  
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล   
  จังหวัดเชียงราย เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 

  การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 
  ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร 
  งานบุคคลสวนทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทางการ 
  บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  10)  ลงวันที่  
  22  ธันวาคม  2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 451,080 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงาน
ผลิตน้ําประปา จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนง  
คนงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา 
- เปนไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี 
  (พ.ศ. 2564-2566)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
  0809.5/ว 81  ลงวันที่ 10  ก.ค. 2557 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
  0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1  ก.ค. 2558  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราว  ใหแก พนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง  พนักงานผลิตน้ําประปา  
จํานวน  2  อัตรา และพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง  
คนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
  0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1  ก.ค. 2558 และรองรับการ
  ปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบัน  
- เปนไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี 
  (พ.ศ. 2564-2566)
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,362,050 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก อปท. จํานวน 36,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เปนกรณีพิเศษ  จํานวน  36,000  บาท  
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
    ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
    เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นให
    เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
    พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 
    859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนิน
    การตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
    กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
    ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
    ใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
    พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ 
    มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2558  
    เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนด

    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
    กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
    ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวน
    ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององค์กรปกครอง
    สวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ 
    มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
    ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
    วิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอัน
    มีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหกับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจางเทศบาล  ที่ไดรับอนุมัติให
ปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
    การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
    ทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
    การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
    ทองถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจางเหมาแรงงาน
รายวัน ขุดซอมประปา คาจางเหมาวางทอประปา คาจางเหมา
กลึงอุปกรณ์ประปา คาจางเหมาเครื่องจักรกล คาตรวจคุณภาพ
น้ําในการดําเนินการตาง ๆ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
    0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
    และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณ
    รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
    ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
    คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
    ประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
    ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงิน
    คาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ

รวม 10,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คาพาหนะ  
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตาง ๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจาง  พนักงาน
จางเทศบาล  ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  
หรือไปติดตอราชการ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4122  
    ลงวันที่  21  พ.ย. 2557
2) ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2052  
    ลงวันที่  7  เม.ย. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
    ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และ
    ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ 
- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
- รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวย
  /ชุด ไมเกิน 20,000 บาท
- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงทรัพย์สิน
  ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
  คาประกันภัย คาติดตั้ง
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
    0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
    รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
    งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
    ทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 
    ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
    รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ

    รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
    ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
    คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
    ประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 471,050 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ 
แฟ้ม ดินสอ ปากกา แผนป้ายตางๆ หนังสือพิมพ์ เทป กาว 
ลวดเย็บกระดาษ ตรายาง ซอง ธงชาติ น้ําดื่ม ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 199,680 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสารสม  คลอรีน  สารกรองน้ํา  
ทรายกรองน้ํา  ปูนขาว  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ์ : 14/8/2563  13:07:14 หนา : 9/13



วัสดุกอสราง จํานวน 173,370 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน ปูนซีเมนต์ เหล็กตาง ๆ
สังกะสี หิน ทราย กระเบื้อง ไมตางๆ ตะปู ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน สายไมล์  ตลับลูกปืน  หัวเทียน  นอต  กระจกมองขาง
รถยนต์ ฟิล์มกรองแสง สัญญานไฟ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์  
เมาท์ ตลับหมึก แผนจัดเก็บขอมูล แผนซีดี รวมทั้ง
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร์  
- เปนไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
    งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุอื่น จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ เชน  มาตรวัดนำ้  ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
    ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
    ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 560,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 560,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับการประปาเทศบาลตําบลบานปลอง
- เปนไปตามหนังสือกรมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท  
  0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22  มี.ค. 2560

งบลงทุน  เป็นเงิน 66,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  ขนาด 40 ชอง 
ขนาด  92.2 (W) x 31.1  (D) x 176.2 (H) Cm. 
ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ชอง จํานวน 1 ตู ๆ ละ 6,000 บาท
- จัดซื้อตามราคาทองตลาด  โดยประหยัดและมี
  คุณภาพเนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวใน
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
  เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น 
  (2561 – 2565) ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปัมจายสารเคมีสําหรับจายคลอรีน 
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ ดังนี้
1. เปนมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลท์ 50 เฮิร์ท
2. จายน้ําเขาเสนทอที่มีความดันไมนอยกวา 10 บาร์
3. จายสารคลอรีนสูงสุดไมนอยกวา 105 ลิตรตอชั่วโมง
4. สามารถปรับปริมาณการสูบจายสารละลายคลอรีน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบานปลอง หนาที่ 171 ลําดับที่ 2

งบกลาง  เป็นเงิน 35,000 บาท
งบกลาง รวม 35,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนประกันสังคมใหกับพนักงานจาง
ของเทศบาลโดยคํานวนในอัตราตามกฎหมายกําหนด
- เปนไปตามหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
   0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557 เรื่อง การจาย 

   เบีย้ประกันสังคมของพนักงานจาง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 
    0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ 
    ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
    พนักงานจาง (ฉบับที่ 3)

รายจายงบกลางอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณ์ได
ลวงหนาหรือในกรณีจําเปนเรงดวน  หรือชวยเหลือ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
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