
ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลพนางตุง

อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพนางตุง

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลพนางตุง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
พนางตุงอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลพนางตุงจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 31,876,630.35 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 10,009,744.82 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 16,028,018.47 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 23 โครงการ รวม 1,182,401.46 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวม 739,690.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 60,528,478.47 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 899,907.88 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 539,383.20 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 262,710.70 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 241,323.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 4,629.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 24,752,089.69 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 33,828,435.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 4,566,369.16 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 52,838,182.03 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 20,248,466.64 บาท

งบบุคลากร จํานวน 16,323,766.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 13,650,349.39 บาท

งบลงทุน จํานวน 75,600.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,540,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 4,566,369.16 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 2,025,762.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลพนางตุง
อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 755,394.50 1,428,000.00 880,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 606,095.98 682,000.00 667,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 329,485.37 520,000.00 850,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 215,239.00 220,000.00 220,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 148,158.27 136,000.00 36,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 4,000.00 4,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,054,373.12 2,990,000.00 2,657,800.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 22,165,282.61 21,610,000.00 22,342,200.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 22,165,282.61 21,610,000.00 22,342,200.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 33,691,457.78 36,400,000.00 35,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 33,691,457.78 36,400,000.00 35,000,000.00

รวม 57,911,113.51 61,000,000.00 60,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 20,369,764.64 20,625,345.00 20,642,679.00

งบบุคลากร 15,879,364.00 18,494,640.00 21,283,140.00

งบดําเนินงาน 12,738,108.00 18,679,115.00 15,390,181.00

งบลงทุน 6,501,400.00 894,900.00 140,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,236,000.00 2,296,000.00 2,404,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 57,724,636.64 60,990,000.00 59,860,000.00

รวม 57,724,636.64 60,990,000.00 59,860,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลพนางตุง

อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลพนางตุง
อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 21,044,208

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 61,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 10,265,277

แผนงานสาธารณสุข 935,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,151,836

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,010,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 1,730,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 20,642,679

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 59,860,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 11,630,544 0 2,634,264 14,264,808

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,005,904 0 2,634,264 11,640,168

งบดําเนินงาน 5,672,800 35,000 1,012,600 6,720,400

    ค่าตอบแทน 499,800 0 154,000 653,800

    ค่าใช้สอย 3,448,000 35,000 715,000 4,198,000

    ค่าวัสดุ 1,260,000 0 143,600 1,403,600

    ค่าสาธารณูปโภค 465,000 0 0 465,000

งบลงทุน 50,000 0 9,000 59,000

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 0 9,000 59,000

                                             รวม 17,353,344 35,000 3,655,864 21,044,208

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 61,000 61,000

    ค่าใช้สอย 41,000 41,000

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

                                             รวม 61,000 61,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลพนางตุง

อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 2,139,672 2,270,424 0 4,410,096

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,139,672 2,270,424 0 4,410,096

งบดําเนินงาน 992,000 2,309,181 150,000 3,451,181

    ค่าตอบแทน 62,000 0 0 62,000

    ค่าใช้สอย 575,000 927,600 150,000 1,652,600

    ค่าวัสดุ 295,000 1,381,581 0 1,676,581

    ค่าสาธารณูปโภค 60,000 0 0 60,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,404,000 0 2,404,000

    เงินอุดหนุน 0 2,404,000 0 2,404,000

                                             รวม 3,131,672 6,983,605 150,000 10,265,277

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 50,000 35,000 850,000 935,000

    ค่าใช้สอย 0 35,000 850,000 885,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 0 50,000

                                             รวม 50,000 35,000 850,000 935,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 2,608,236 0 2,608,236

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,608,236 0 2,608,236

งบดําเนินงาน 1,432,600 30,000 1,462,600

    ค่าตอบแทน 92,600 0 92,600

    ค่าใช้สอย 565,000 30,000 595,000

    ค่าวัสดุ 625,000 0 625,000

    ค่าสาธารณูปโภค 150,000 0 150,000

งบลงทุน 81,000 0 81,000

    ค่าครุภัณฑ์ 71,000 0 71,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 10,000 0 10,000

                                             รวม 4,121,836 30,000 4,151,836



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

                                             รวม 20,000 20,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 403,000 175,000 432,000 1,010,000

    ค่าใช้สอย 403,000 175,000 432,000 1,010,000

                                             รวม 403,000 175,000 432,000 1,010,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 1,700,000 30,000 1,730,000

    ค่าใช้สอย 100,000 30,000 130,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,600,000 0 1,600,000

                                             รวม 1,700,000 30,000 1,730,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 20,642,679 20,642,679

    งบกลาง 20,642,679 20,642,679

                                             รวม 20,642,679 20,642,679



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 21,044,208

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 61,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 10,265,277

แผนงานสาธารณสุข 935,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,151,836

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,010,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 1,730,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 20,642,679

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 59,860,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบล
พนางตุง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 59,860,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
59,860,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลพนางตุงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลพนางตุง
อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลพนางตุงมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

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

(นายพิชิต  ขันติพันธุ์)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลพนางตุง

เห็นชอบ

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

(นายพงศ์เทพ  ประทุมสุวรรณ)

ตําแหน่ง นายอําเภอควนขนุน ปฏิบัติราชการแทน                             
      ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลพนางตุง
อําเภอ ควนขนุน  จังหวัดพัทลุง

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 194,691.52 238,850.44 212,000.00 27.36 % 270,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 113,368.57 23,680.81 102,000.00 0.00 % 102,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 73,844.00 109,582.00 74,000.00 72.97 % 128,000.00

     อากรรังนกอีแอ่น 0.00 1,047,954.68 383,281.25 1,040,000.00 -63.46 % 380,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 1,429,858.77 755,394.50 1,428,000.00 880,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 3,239.80 3,084.60 3,500.00 -11.43 % 3,100.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 285.00 980.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 500.00 600.00 % 3,500.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 113,080.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 1,500.00 830.00 1,500.00 -40.00 % 900.00

     ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 0.00 437,350.00 413,060.00 450,000.00 0.00 % 450,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 1,670.00 2,010.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 111,280.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,700.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 80,340.00 4,936.38 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 11,200.00 11,300.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 57,304.00 43,764.00 60,000.00 -25.00 % 45,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 2,800.00 1,300.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 500.00 300.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 0.00 7,600.00 0.00 10,000.00 -99.00 % 100.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 500.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 4,640.00 11,751.00 11,000.00 9.09 % 12,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 719,208.80 606,095.98 682,000.00 667,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 324,291.00 139,850.00 300,000.00 133.33 % 700,000.00

     ดอกเบีย 0.00 184,408.83 189,635.37 220,000.00 -31.82 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 508,699.83 329,485.37 520,000.00 850,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 221,059.00 215,239.00 220,000.00 0.00 % 220,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 221,059.00 215,239.00 220,000.00 220,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 3,500.00 3,450.10 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 117,500.00 122,000.00 120,000.00 -91.67 % 10,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 516.00 329.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 7,319.00 22,379.17 10,000.00 100.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 128,835.00 148,158.27 136,000.00 36,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 611,151.79 410,096.36 620,000.00 -3.23 % 600,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 8,494,038.99 9,072,615.34 8,500,000.00 8.24 % 9,200,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 3,820,698.10 3,775,328.84 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 79,927.49 108,992.97 100,000.00 50.00 % 150,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 2,063,963.30 2,093,366.47 2,200,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 4,439,602.06 5,044,766.87 4,500,000.00 44.44 % 6,500,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 2,000.50 847.50 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 52,083.07 75,021.54 54,000.00 48.15 % 80,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 86,506.22 65,260.72 100,000.00 -30.00 % 70,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 1,122,803.00 1,517,856.00 1,533,000.00 13.45 % 1,739,200.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 620.00 1,130.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 20,773,394.52 22,165,282.61 21,610,000.00 22,342,200.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 9,730,667.00 33,691,457.78 36,400,000.00 -3.85 % 35,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 9,730,667.00 33,691,457.78 36,400,000.00 35,000,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 33,511,722.92 57,911,113.51 61,000,000.00 60,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลพนางตุง

อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 60,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 880,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 270,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนผู้อยู่
ในข่ายชําระภาษี     

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 102,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนผู้อยู่ใน
ข่ายชําระภาษี     

ภาษีป้าย จํานวน 128,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนผู้อยู่ใน
ข่ายชําระภาษี     

อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 380,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาดว่า
จะได้รับ     

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 667,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,100 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ     

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ     

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,500 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ  

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 120,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ     

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 900 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ   
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ค่าธรรมเนียมการแพทย์ จํานวน 450,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ  

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ  

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิง จํานวน 5,700 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ  

ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ  

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 12,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ  

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 1,000 บาท

คําชีแจง  ประมาณการไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ  

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 45,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ  

ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 3,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ  

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 2,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ  

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 100 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ  

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ  

ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 12,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ  
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 850,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 700,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ  

ดอกเบีย จํานวน 150,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาโดยคํานวณจาก
ยอดเงินทีฝากไว้กับธนาคาร   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 220,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 220,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 36,000 บาท
เงินทีมีผู้อุทิศให้ จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ     

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ  

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ  

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ   

หมวดรายได้จากทุน รวม 4,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 4,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ  

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,342,200 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 600,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ  

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,200,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ  
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ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,000,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ  

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 150,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ  

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,500,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ  

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 2,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ  

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 80,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ  

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,739,200 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล จํานวน 1,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ  

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 35,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 35,000,000 บาท

คําชีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีคาด
ว่าจะได้รับ  
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 128,340.00 695,520.00 695,520.00 695,520.00 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 21,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 21,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 49,680.00 198,720.00 198,720.00 198,720.00 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 372,600.00 1,490,400.00 1,490,400.00 1,490,400.00 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 592,620.00 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 784,800.00 3,517,391.00 3,959,866.00 4,334,290.00 24.73 % 5,406,120

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 1,080.00 4,320.00 58,320.00 58,320.00 0 % 58,320

เงินประจําตําแหน่ง 27,300.00 148,800.00 162,000.00 162,000.00 0 % 162,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 720,400.00 2,831,160.00 2,847,199.00 2,558,880.00 18.38 % 3,029,208

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 19,500.00 320,700.00 310,499.00 256,526.00 3.79 % 266,256

เงินอืนๆ 16,800.00 79,800.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,569,880.00 6,902,171.00 7,421,884.00 7,454,016.00 9,005,904

รวมงบบุคลากร 2,162,500.00 9,526,811.00 10,046,524.00 10,078,656.00 11,630,544

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลพนางตุง

อําเภอควนขนุน    จังหวัดพัทลุง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 9,350.00 45,850.00 66,850.00 252,028.00 -36.51 % 160,000

ค่าเบียประชุม 0.00 2,124.00 3,624.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 7,560.00 46,460.00 38,440.00 56.09 % 60,000

ค่าเช่าบ้าน 67,000.00 181,800.00 217,300.00 220,800.00 -2.72 % 214,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,560.00 69,000.00 94,500.00 90,000.00 -33.33 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 79,910.00 306,334.00 428,734.00 606,268.00 499,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 463,962.92 1,840,594.85 1,325,341.62 2,100,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,800,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 9,405.00 70,050.00 82,480.00 200,000.00 -20 % 160,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

  (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอก 
ราชอาณาจักร   123,360.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

  (4) โครงการรังวัดพืนทีสาธารณะแปลง
ทะเลน้อย แปลงทุ่งสระ 
เพือการสาธารณประโยชน์   88,110.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก 
ราชอาณาจักร   0.00 606,303.40 0.00 0.00 0 % 0

  โครงการรังวัดพืนทีสาธารณะแปลง
ทะเลน้อย แปลงทุ่งสระ 
เพือการสาธารณประโยชน์   0.00 8,630.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 312,737.60 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 605,110.00 -33.9 % 400,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน 0.00 199,540.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน 0.00 0.00 0.00 259,532.00 23.3 % 320,000

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน 0.00 0.00 153,192.00 0.00 0 % 0

โครงการรังวัดพืนทีสาธารณะเพือการ
สาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 72,750.00 0.00 0 % 0

โครงการรังวัดพืนทีสาธารณะเพือการ
สาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 8,930.00 -100 % 0

โครงการแสดงความอาลัย ถวายเป็นพระ
ราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 94,765.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 51,810.00 300,940.43 323,429.00 500,000.00 -46.4 % 268,000

รวมค่าใช้สอย 736,647.92 3,026,058.68 2,364,695.22 3,673,572.00 3,448,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 59,139.00 88,131.00 133,836.00 180,000.00 -33.33 % 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,170.00 3,475.00 12,951.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 26,534.00 59,029.00 128,967.00 140,000.00 -7.14 % 130,000

วัสดุก่อสร้าง 21,078.75 164,234.00 80,273.20 170,000.00 -41.18 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 47,200.00 141,500.00 84,370.00 42.23 % 120,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 1,630.00 493,043.70 729,346.90 707,274.00 -15.17 % 600,000

วัสดุการเกษตร 14,426.60 31,575.00 10,930.00 10,000.00 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 12,980.00 10,690.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,785.00 72,510.00 111,830.00 130,000.00 -15.38 % 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุอืน 0.00 3,300.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 170,763.35 975,477.70 1,360,324.10 1,496,644.00 1,260,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 70,149.13 259,898.05 277,213.04 400,000.00 -25 % 300,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 3,936.00 18,642.18 13,631.27 40,000.00 -37.5 % 25,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 12,616.61 33,519.78 29,391.37 50,000.00 -20 % 40,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 13,838.00 14,998.00 27,809.00 30,000.00 -16.67 % 25,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 22,149.00 60,883.00 58,743.00 90,000.00 -16.67 % 75,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 122,688.74 387,941.01 406,787.68 610,000.00 465,000

รวมงบดําเนินงาน 1,110,010.01 4,695,811.39 4,560,541.00 6,386,484.00 5,672,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าซือเครืองดูดฝุ่น 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

ค่าซือเครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0 % 0

ค่าซือชุดรับแขก 0.00 0.00 48,000.00 0.00 0 % 0

ค่าซือโต๊ะประชุม 0.00 0.00 52,000.00 0.00 0 % 0

ซือเก้าอีประชุม 0.00 0.00 0.00 21,600.00 -100 % 0

ซือเก้าอีพักคอย 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

ซือเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

ซือตู้เหล็ก 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ซือเครืองขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 105,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ซือโทรทัศน์ แอล อี ดี 0.00 0.00 0.00 26,500.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าซือเครืองตัดหญ้า 0.00 0.00 47,500.00 0.00 0 % 0

ค่าซือถังต้มนําไฟฟ้า 0.00 0.00 14,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0.00 0.00 0.00 63,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 52,330.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 52,330.00 242,000.00 250,100.00 50,000

รวมงบลงทุน 0.00 52,330.00 242,000.00 250,100.00 50,000

รวมงานบริหารทัวไป 3,272,510.01 14,274,952.39 14,849,065.00 16,715,240.00 17,353,344

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนา
ท้องถิน 0.00 0.00 36,590.00 70,000.00 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนา
ท้องถิน 0.00 26,505.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 26,505.00 36,590.00 70,000.00 35,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 26,505.00 36,590.00 70,000.00 35,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 26,505.00 36,590.00 70,000.00 35,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 200,333.00 1,368,330.00 1,447,080.00 1,601,880.00 22.46 % 1,961,640

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 9,240.00 1.3 % 9,360

เงินประจําตําแหน่ง 7,000.00 69,000.00 78,000.00 78,000.00 0 % 78,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 24,925.00 197,940.00 209,040.00 221,760.00 13.53 % 251,760

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 195.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 257,880.00 268,320.00 281,880.00 14.38 % 322,404

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 6,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 -76.88 % 11,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 238,453.00 1,941,150.00 2,050,440.00 2,240,760.00 2,634,264

รวมงบบุคลากร 238,453.00 1,941,150.00 2,050,440.00 2,240,760.00 2,634,264

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 2,100.00 0.00 10,000.00 200 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 18,000.00 74,500.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,756.00 23,500.00 25,500.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 20,756.00 100,100.00 109,500.00 134,000.00 154,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 3,510.00 68,310.00 110,200.00 170,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 6,420.00 20,000.00 -50 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

  (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร   27,680.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร   0.00 89,704.00 0.00 0.00 0 % 0

(2) โครงการแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 51,787.80 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 73,394.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 0.00 276,183.00 357,000.00 -100 % 0

โครงการแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
  0.00 212,928.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 10,270.00 4,290.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 82,977.80 381,212.00 470,487.00 712,000.00 715,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,669.00 27,100.55 65,263.00 120,000.00 -41.67 % 70,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0 % 3,600

วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,320.00 51,465.00 79,280.00 70,000.00 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 55,989.00 78,565.55 144,543.00 193,600.00 143,600

รวมงบดําเนินงาน 159,722.80 559,877.55 724,530.00 1,039,600.00 1,012,600
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าซือตู้เหล็ก 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

ค่าซือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

ซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00 37,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าซือเครืองพิมพ์ 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

ซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0.00 0.00 0.00 63,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 37,000.00 12,000.00 89,000.00 9,000

รวมงบลงทุน 0.00 37,000.00 12,000.00 89,000.00 9,000

รวมงานบริหารงานคลัง 398,175.80 2,538,027.55 2,786,970.00 3,369,360.00 3,655,864

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 3,670,685.81 16,839,484.94 17,672,625.00 20,154,600.00 21,044,208

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 0.00 0.00 0.00 285,690.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 285,690.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 285,690.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 0.00 285,690.00 0
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 8,540.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0.00 0.00 56,040.00 50,000.00 -18 % 41,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
0.00 30,036.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกทบทวน อปพร. 0.00 0.00 135,329.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 8,540.00 30,036.00 191,369.00 50,000.00 41,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 -50 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 20,000

รวมงบดําเนินงาน 8,540.00 70,036.00 191,369.00 90,000.00 61,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าซือเรือพลาสติก 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0 % 0

ค่าซือเรือไม้ 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าซือเครืองรับส่งวิทยุ 0.00 0.00 37,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิง 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ซือสายส่งนําดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 85,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 120,000.00 127,500.00 85,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 120,000.00 127,500.00 85,000.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 8,540.00 190,036.00 318,869.00 175,000.00 61,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 8,540.00 190,036.00 318,869.00 460,690.00 61,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 141,480.00 630,300.00 668,700.00 832,760.00 83.51 % 1,528,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 3,620.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 0 % 6,360

เงินประจําตําแหน่ง 14,000.00 55,500.00 60,000.00 78,000.00 0 % 78,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 131,740.00 475,740.00 356,640.00 471,720.00 4.11 % 491,112

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 4,500.00 57,000.00 42,780.00 47,700.00 -24.53 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 295,340.00 1,224,900.00 1,134,480.00 1,436,540.00 2,139,672

รวมงบบุคลากร 295,340.00 1,224,900.00 1,134,480.00 1,436,540.00 2,139,672

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 3,780.00 5,040.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 10,500.00 38,500.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 10,500.00 42,280.00 47,040.00 62,000.00 62,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 57,600.00 315,600.00 444,053.00 500,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 3,400.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

  (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอก 
ราชอาณาจักร   30,870.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอก 
ราชอาณาจักร   0.00 100,545.00 0.00 0.00 0 % 0

  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) ให้กับนักเรียน 

0.00 834,400.00 0.00 0.00 0 % 0

(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) 431,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 20,402.00 170,000.00 -11.76 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 25,770.00 26,300.00 500,000.00 -86 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 523,070.00 1,288,315.00 490,755.00 1,180,000.00 575,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 14,280.00 14,415.00 40,000.00 -25 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 8,145.00 3,650.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 64,913.00 49,852.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 1,280,976.60 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0.00 450.00 56,909.60 65,000.00 -38.46 % 40,000

วัสดุการเกษตร 0.00 18,200.00 25,000.00 30,000.00 0 % 30,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 0.00 47,734.00 23,394.00 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 36,270.00 65,400.00 61,600.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 36,270.00 1,500,098.60 234,820.60 345,000.00 295,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 5,458.48 19,688.11 20,305.92 38,000.00 -7.89 % 35,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 2,083.00 6,891.00 6,534.00 25,000.00 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 7,541.48 26,579.11 26,839.92 63,000.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 577,381.48 2,857,272.71 799,455.52 1,650,000.00 992,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าซือเครืองเล่น ดีวีดี 0.00 7,980.00 0.00 0.00 0 % 0

ติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 0.00 0.00 0.00 249,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าซือโทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) 0.00 34,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าซือเครืองเล่นสนาม ประกอบด้วยชิงช้า 
รถไฟ 0.00 43,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าซือเครืองเล่นสนาม ประกอบด้วยชิงช้า 
รถไฟ อุโมงค์กระดานลืน 0.00 51,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 135,980.00 0.00 265,000.00 0
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างทีพักผู้ปกครองเพือรอรับ-ส่ง
เด็ก พร้อมป้ายนิเทศ 0.00 102,100.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 102,100.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 238,080.00 0.00 265,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 578,400.00 1,664,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 578,400.00 1,664,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 578,400.00 1,664,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 1,451,121.48 5,984,252.71 1,933,935.52 3,351,540.00 3,131,672

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 995,580.00 1,543,920.00 10.84 % 1,711,260

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 290,760.00 437,520.00 1.75 % 445,164

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 28,080.00 72,000.00 0 % 72,000

เงินอืนๆ 0.00 0.00 36,360.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 1,350,780.00 2,053,440.00 2,270,424

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,350,780.00 2,053,440.00 2,270,424
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 34,562.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(2) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 115,629.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 943,800.00 -1.72 % 927,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 1,002,600.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 150,191.00 7,800.00 1,002,600.00 943,800.00 927,600

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 1,268,662.20 1,373,915.00 0.56 % 1,381,581

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 1,268,662.20 1,373,915.00 1,381,581

รวมงบดําเนินงาน 150,191.00 7,800.00 2,271,262.20 2,317,715.00 2,309,181

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าซือตู้วางแฟ้มชนิดเหล็ก 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

ค่าซือโต๊ะ 0.00 0.00 0.00 5,600.00 -100 % 0

ค่าซือพัดลมติดฝาผนัง 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

ค่าซือพัดลมติดฝาผนัง 0.00 0.00 25,500.00 0.00 0 % 0

ค่าซือพัดลมระบายอากาศ 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าซือเครืองเล่น ดีวีดี 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าซือตู้เย็น 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ค่าซือตู้สําหรับเก็บอุปกรณ์เครืองครัว 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 64,500.00 32,600.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างเสาธง 0.00 0.00 0.00 17,300.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างเสาธง 0.00 0.00 14,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 14,400.00 17,300.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 78,900.00 49,900.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 20,000.00 2,236,000.00 2,323,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนพนางตุง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,092,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านชายคลอง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 172,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าช้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 328,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านธรรมเถียร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 340,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดไทรงาม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 472,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 37,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 57,000.00 2,236,000.00 2,323,000.00 2,404,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 57,000.00 2,236,000.00 2,323,000.00 2,404,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 150,191.00 64,800.00 5,936,942.20 6,744,055.00 6,983,605
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000

รวมแผนงานการศึกษา 1,601,312.48 6,049,052.71 7,870,877.72 10,095,595.00 10,265,277

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 22,063.00 20,750.00 11,310.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 22,063.00 20,750.00 11,310.00 50,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 22,063.00 20,750.00 11,310.00 50,000.00 50,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 39,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 39,000.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 22,063.00 20,750.00 11,310.00 89,000.00 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 20,518.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 35,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด
ในเยาวชนกลุ่มเสียง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร
และแผงลอยจําหน่ายอาหาร“อาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food 
Good Taste)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 35,800.00 20,518.00 70,000.00 35,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 35,800.00 20,518.00 70,000.00 35,000

รวมงานโรงพยาบาล 0.00 35,800.00 20,518.00 70,000.00 35,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 800,000

โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 224,400.00 0.00 716,793.00 700,000.00 -100 % 0

โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 0.00 583,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบ
การร้านอาหารและแผงลอย 0.00 0.00 4,380.00 0.00 0 % 0

โครงการอาหารสะอาด รสชาติ อร่อย  0.00 29,800.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 224,400.00 613,600.00 721,173.00 700,000.00 850,000

รวมงบดําเนินงาน 224,400.00 613,600.00 721,173.00 700,000.00 850,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซือรถเข็นผู้ป่วยในรถพยาบาล 0.00 0.00 85,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 85,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 85,000.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 97,500.00 0.00 220,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 97,500.00 0.00 220,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 97,500.00 0.00 220,000.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 224,400.00 711,100.00 806,173.00 920,000.00 850,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 246,463.00 767,650.00 838,001.00 1,079,000.00 935,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 111,120.00 804,083.00 823,200.00 1,707,360.00 21.26 % 2,070,360

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 480.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 0 % 2,880

เงินประจําตําแหน่ง 7,000.00 42,000.00 42,000.00 78,000.00 0 % 78,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 57,600.00 362,760.00 375,600.00 389,160.00 10.78 % 431,112

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 6,000.00 60,000.00 53,460.00 53,460.00 -51.58 % 25,884

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 182,200.00 1,271,723.00 1,297,140.00 2,230,860.00 2,608,236

รวมงบบุคลากร 182,200.00 1,271,723.00 1,297,140.00 2,230,860.00 2,608,236

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 2,520.00 840.00 10,000.00 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าเช่าบ้าน 12,000.00 32,900.00 35,800.00 46,000.00 25.22 % 57,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 4,260.00 5,156.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 12,000.00 39,680.00 41,796.00 81,000.00 92,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 69,100.00 100,896.95 127,480.00 500,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอก 
ราชอาณาจักร   0.00 114,308.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 37,104.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 170,000.00 -29.41 % 120,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,080.00 600.00 477,330.00 672,000.00 -85.86 % 95,000

รวมค่าใช้สอย 74,180.00 215,804.95 641,914.00 1,342,000.00 565,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,875.00 17,030.00 27,265.00 40,000.00 -25 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 34,330.00 87,040.00 125,341.00 400,000.00 -50 % 200,000

วัสดุก่อสร้าง 166,556.75 172,825.00 150,025.00 400,000.00 -37.5 % 250,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 7,501.50 50,000.00 -20 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 7,038.00 42,166.50 50,000.00 -20 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,380.00 49,050.00 64,865.00 90,000.00 -33.33 % 60,000

วัสดุสํารวจ 0.00 4,500.00 2,420.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 227,141.75 337,483.00 419,584.00 1,035,000.00 625,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 95,662.28 93,031.66 200,000.00 -25 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 95,662.28 93,031.66 200,000.00 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมงบดําเนินงาน 313,321.75 688,630.23 1,196,325.66 2,658,000.00 1,432,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าซือรถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 460,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ซือเครืองสูบนําบาดาลแบบจมนํา 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ซือเครืองทดสอบคอนกรีต 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

ซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 460,000.00 0.00 471,000.00 71,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000

รวมงบลงทุน 0.00 460,000.00 0.00 471,000.00 81,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 495,521.75 2,420,353.23 2,493,465.66 5,359,860.00 4,121,836
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการตัดหญ้าพร้อมทําความสะอาด
บริเวณสองข้างทางภายในเขตพืนทีตําบล 
พนางตุง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 184,944.44 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 184,944.44 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 184,944.44 0.00 0.00 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 184,944.44 0.00 0.00 30,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการรวมพลคนรักษ์เล เพือชุมชน
สะอาด บ้านเรือนน่าอยู่ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการรวมพลคนรักษ์เล เพือชุมชน
สะอาดบ้านเรือนน่าอยู่ 0.00 0.00 13,018.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 13,018.00 20,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 13,018.00 20,000.00 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0.00 0.00 13,018.00 20,000.00 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 495,521.75 2,605,297.67 2,506,483.66 5,379,860.00 4,151,836
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพการประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 0.00 0.00 32,950.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 32,950.00 70,000.00 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 32,950.00 70,000.00 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 32,950.00 70,000.00 20,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 32,950.00 70,000.00 20,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขัน 10,016.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(2) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 108,890.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 0.00 0.00 263,015.00 67,000.00 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 0.00 149,168.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครังที 7 ประจําปี 2561 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาสําหรับผู้พิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ในนามของเทศบาล 0.00 0.00 36,200.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ในนามของเทศบาล 0.00 73,225.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 118,906.00 222,393.00 299,215.00 367,000.00 403,000

รวมงบดําเนินงาน 118,906.00 222,393.00 299,215.00 367,000.00 403,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 130,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 130,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 248,906.00 402,393.00 299,215.00 367,000.00 403,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) โครงการจัดงานประเพณีชักพระ 120,775.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(3) โครงการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง 67,606.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(4) โครงการจัดงานประเพณีวันกตัญ ู 49,845.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการจัดงานประเพณีชักพระ 0.00 0.00 18,310.00 25,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีชักพระ 0.00 74,458.75 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีวันกตัญ ู 0.00 59,945.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 0.00 0.00 9,000.00 90,000.00 66.67 % 150,000

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 0.00 45,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันออกพรรษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 238,226.00 179,903.75 27,310.00 115,000.00 175,000

รวมงบดําเนินงาน 238,226.00 179,903.75 27,310.00 115,000.00 175,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 60,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 60,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 60,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 298,226.00 199,903.75 27,310.00 115,000.00 175,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) โครงการจัดงานเทศกาลล่องเรือ แล
นก ทะเลน้อย 552,207.50 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

(2) โครงการถนนคนเดินย้อนรอยวิถี
ชุมชนทะเลน้อย 89,456.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานเทศกาลล่องเรือ แลนก 
ทะเลน้อย 0.00 499,287.50 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเดินพาน แลชุมชน คนเลน้อย 0.00 0.00 49,000.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการเดินพาน แลชุมชน คนเลน้อย 0.00 175,032.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเทียวทะเลน้อยสุขใจ เซอร์ไพรส์
ได้ทังปี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการอบรมยุวชนอาสาสมัครนําเทียว
ในท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,000

รวมค่าใช้สอย 641,663.50 674,319.50 49,000.00 50,000.00 432,000

รวมงบดําเนินงาน 641,663.50 674,319.50 49,000.00 50,000.00 432,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 19,300.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 40,300.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 40,300.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 641,663.50 706,319.50 49,000.00 90,300.00 432,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,188,795.50 1,308,616.25 375,525.00 572,300.00 1,010,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านนายอวบ-บ้านนายวิเชียร 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอยหลังควน 6 หมู่ที 8 0.00 473,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายคํานวณ-เหมืองชลประทาน 0.00 0.00 2,458,000.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
เขียวอุทิศ หมู่ที 8 0.00 0.00 473,000.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ครูเตือน หมู่ที 12 0.00 0.00 247,000.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ครูแอ-บ้านนายหยบ หมู่ที 10 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างสะพานคนเดินสายศาลาอิง-บ้าน
นายดิม 0.00 0.00 1,410,000.00 0.00 0 % 0

ขยายไหล่ทางถนนสายท่าประดู่-บ้านอดีต
ผู้ใหญ่ลอย หมู่ที 4 0.00 998,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอยตาเงิน  หมู่ที 4 0.00 987,700.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายวินัย หมู่ที 3 0.00 336,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

บุกเบิกถนนสายคตเคียน หมู่ที 5 0.00 185,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 3,330,200.00 5,788,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 3,330,200.00 5,788,000.00 0.00 0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0.00 3,330,200.00 5,788,000.00 0.00 0

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 3,330,200.00 5,788,000.00 0.00 0

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดทําแนวเขตและอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์นําจืด 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน
ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจําตําบลพนางตุง

0.00 0.00 9,700.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน
ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลพนางตุง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์นํา
จืด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 9,700.00 90,000.00 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 1,701,264.62 2,371,610.00 -32.54 % 1,600,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 1,701,264.62 2,371,610.00 1,600,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 1,710,964.62 2,461,610.00 1,700,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 1,710,964.62 2,461,610.00 1,700,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการคลองสวย นําใส หัวใจรักษ์สิง
แวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิงแวดล้อม 0.00 42,300.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน
และสิงแวดล้อม 0.00 0.00 49,818.00 0.00 0 % 0

โครงการจุลินทรีย์บําบัดนําเสีย 0.00 0.00 15,318.00 0.00 0 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากร
ท้องถิน   

0.00 0.00 7,440.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 42,300.00 72,576.00 0.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 42,300.00 72,576.00 0.00 30,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0.00 42,300.00 72,576.00 0.00 30,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 42,300.00 1,783,540.62 2,461,610.00 1,730,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนําบาดาลแบบจมนํา ขนาด 1.5 
แรงม้า 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0 % 0

เครืองสูบนําบาดาลแบบจมนํา ขนาด 2 
แรงม้า 0.00 0.00 93,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 168,000.00 0.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที 5 0.00 526,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 526,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 526,000.00 168,000.00 0.00 0

รวมงานกิจการประปา 0.00 526,000.00 168,000.00 0.00 0

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0.00 526,000.00 168,000.00 0.00 0

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 49,474.00 204,405.00 211,532.00 221,706.00 15.7 % 256,512

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 14,561,800.00 15,169,200.00 2.94 % 15,615,600

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 2,900,200.00 3,283,200.00 -2.34 % 3,206,400

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 29,500.00 92,000.00 153,000.00 180,000.00 -16.67 % 150,000

สํารองจ่าย 6,461.50 595,231.00 1,696,736.00 948,564.00 -44.38 % 527,580
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 63,958.00 297,128.00 313,177.00 361,355.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,444

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 226,823

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 0.00 493,900.00 491,900.00 1.63 % 499,900

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 9,854.91 39,419.64 39,419.64 39,420.00 0 % 39,420

รวมงบกลาง 159,248.41 1,228,183.64 20,369,764.64 20,695,345.00 20,642,679

รวมงบกลาง 159,248.41 1,228,183.64 20,369,764.64 20,695,345.00 20,642,679

รวมงบกลาง 159,248.41 1,228,183.64 20,369,764.64 20,695,345.00 20,642,679

รวมแผนงานงบกลาง 159,248.41 1,228,183.64 20,369,764.64 20,695,345.00 20,642,679

รวมทุกแผนงาน 7,370,566.95 32,886,821.21 57,724,636.64 60,990,000.00 59,860,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลพนางตุง

อําเภอ ควนขนุน   จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 59,860,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 17,353,344 บาท
งบบุคลากร รวม 11,630,544 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 27,600 บาท ต่อเดือน 1
 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 15,180 บาท ต่อเดือน 2
 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2557   

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรี จํานวน 4,000 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 3,000 บาท ต่อเดือน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 4,000
 บาท ต่อเดือน จํานวน 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 3,000
 บาท ต่อเดือน จํานวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557   
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 9,660 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา และทีปรึกษานายก
เทศมนตรี จํานวน 6,900 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557   

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา จํานวน 15,180 บาท ต่อเดือน 
1 อัตรา รองประธานสภา จํานวน 12,420 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา 
และสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 9,660 บาท ต่อเดือน จํานวน 10 อัตรา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ของประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2557   

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,005,904 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,406,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 16 อัตรา ตามประกาศ ก.ท.เรืองมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับที 5) พ.ศ.2558 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัดเทศบาล)    

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 58,320 บาท
เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
ตังจ่ายไว้ จํานวน 4,320 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้
รบ (พ.ส.ร.) ให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับ จํานวน 1 อัตรา ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)    
เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ ตําแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก) 
ตังจ่ายไว้ จํานวน 54,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมี
เหตุพิเศษ ตําแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก) จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัดเทศบาล)    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 162,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล ระดับกลาง 
จํานวน 7,000 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ระดับ
ต้น จํานวน 3,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ระดับ
ต้น จํานวน 1,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายปกครอง ระดับ
ต้น จํานวน1,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงิน
เดือน วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) ลงวัน
ที 7 มีนาคม 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,029,208 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราทีกําหนด โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 24 อัตรา ตามประกาศ (ก.ท.จ
.พัทลุง) เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 266,256 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที
กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 21 อัตรา 
ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไป เกียวกับหลัก
เกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวัน
ที 18 มิถุนายน 2558 ตังจ่ายจากเงินรายได้   

เงินอืนๆ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ระดับ
กลาง จํานวน 7,000 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงิน
เดือน วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) ลงวัน
ที 7 มีนาคม 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้   

งบดําเนินงาน รวม 5,672,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 499,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 160,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 10,000
 บาท) ตังจ่ายจากเงินรายได้   
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เป็นเงิน 150,000 บาท ตามระเบียบ และหนังสือสัง
การ เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา คณะกรรมการ
ตรวจงานจ้าง ตามโครงการต่างๆ ค่าตอบแทนกรณีขอใช้บริการของส่วน
ราชการอืน เช่น บริการรถสุขา ค่าเบียเลียง ฯลฯ   

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการ ทีสภาเทศบาลแต่งตังขึน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอืน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจําเป็น
พิเศษ นอกเวลาราชการปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 214,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่า/ค่าเช่าซือบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกจ่าย
ได้จํานวน 6 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) 
พ.ศ.2551 และ (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้ แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา นายกเทศมนตรีทีมีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2541และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 ตังจ่ายจาก
เงินรายได้   

ค่าใช้สอย รวม 3,448,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด อย่าง
หนึง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา ฝังกลบ
ขยะ ค่ารับวารสารสิงพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม
ลิขสิทธิ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาจัดทํา VTR แนะนําสถานทีท่อง
เทียว ค่าจ้างเหมาจัดทําแผ่นพับโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่อง
เทียว และรายจ่ายอืนทีอยู่ในประเภทนี ฯลฯ   

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 160,000 บาท
1.ค่ารับรอง จํานวน 50,000 บาท  
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
ตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ตังจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1
 ของรายได้จริงในปีทีล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ เงินกู้ เงิน
จ่ายขาดสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน   
2.ค่าเลียงรับรอง จํานวน 60,000 บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ ในการเลียงรับรอง และ
ค่าบริการอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่าย ทีเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตาม 
กฏหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
3.ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีต่างๆ จํานวน 50,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เฉลิมฉลองในวันสําคัญของ ชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ งานรับเสด็จเชือพระวงศ์ทุกพระองค์ และ
งานรัฐพิธี ต่างๆ เช่น วันปิยะมหาราช และวันสําคัญ อืนๆค่าพานพุ่ม ค่า
พวงมาลา ค่าเครืองสักการะบูชา ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมฉายา
ลักษณ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นทีอยู่ในประเภทนี โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา หรือไปศึกษาดูงาน หรือสอบคัดเลือก
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที3) พ.ศ.2559   

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 500,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา
เทศบาล กรณีครบวาระได้แก่ ค่าวัสดุ เครืองเขียน แบบพิมพ์ วัสดุ
คอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทําแผนพับไวนิล ตลอดจน
สือประชาสัมพันธ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ถือปฏิบัติตามรัฐ
ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2560 หมวด 14 การปกครองส่วน
ท้องถิน มาตรา 252 และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภา
ท้องถิน หรือผู้บริหารท้องถิน พ.ศ.2545 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ
.ศ.2554   

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน จํานวน 320,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
อบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)   
(เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1) หน้าที 34 ลําดับที 1   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 268,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ บํารุง รักษา หรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

ค่าวัสดุ รวม 1,260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิงของทีโดย
สภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือนํา
ไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาด
เล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ทีถู
พืน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วย
งาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ พระพุทธรูป ฯลฯ รวมทังวัสดุสิน
เปลืองได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคํา
ผิด เทป กาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด นําหมึกปรินท์ คลิป แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก่ สิงของที
โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือ
เมือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า เครืองประจุไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสินเปลือง
ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน หรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ วัสดุประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิง
ของทีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆแผงบังคับทางไฟ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิง
ของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
หรือเมือนําไปใช้แล้ว เกิดความชํารุดเสีย
หาย เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด กังแก๊ส ฯลฯ รวมทัง
วัสดุสินเปลือง ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด ผ้าปู
โต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิงของทีโดย
สภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมือนํา
ไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น จอบ เสียม ฯลฯ วัสดุสิน
เปลือง ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น ทราย หิน ไม้ สังกะสี อิฐ ปูนซีเมนต์ ฯลฯโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพ มีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล้อค กระจกโค้ง
มน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ รวมทัง
วัสดุสินเปลืองได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คง
สภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก สายไมล์ เพลา ฯลฯ วัสดุ อุปกรณ์
ประกอบอะไหล่ สําหรับการซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดัง
เดิม เช่น หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรรี ล้อไฟหน้า ไฟเบรค กระจกมอง
ข้าง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิง และหล่อลืน วัสดุสินเปลืองได้แก่ สิง
ของทีโดยสภาพ มีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุง
ต้ม นํามัน เชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ถ่าน ก๊าสและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี โดยถือปฏิบัติ
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่สิงของทีโดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือนํา
ไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น บัวรดนํา ผ้าใบ ฯลฯ วัสดุสินเปลือง
ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพ มีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น พันธุ์พืช วัสดุเพาะชํา พันธุ์สัตว์ปีก พันธุ์สัตว์นํา ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่สิง
ของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น ขาตังกล้อง เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ วัสดุสินเปลืองได้แก่ สิงของทีโดยสภาพ มี
ลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559    

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก่ สิงของที
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือ
เมือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น เครืองแบบ เสือ กางเกง ถุง
เท้า รองเท้าเข็มขัด หมวก ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก่ สิงของที
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือ
เมือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ วัสดุสินเปลืองได้แก่ สิงของที
โดยสภาพ มีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุประกอบ
อะไหล่ได้แก่สิงของทีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนกลับสภาพดังเดิม เช่น หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีดรอมไดร์ฟ เมนบอร์ด เครืองกระจายสัญญาณ ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ วัสดุอืนๆ เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า หัววาว์ลเปิด-ปิด
แก๊ส ฯลฯ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทตามรูปแบบ และการจําแนกราย
จ่าย แต่มีความจําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล โดยถือปฏิบัติ
ตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 465,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับอาคารสํานักงานเทศบาล และอาคารสถาน
ที ทีอยู่ในความดูแลของเทศบาล    

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับสํานักงานเทศบาล อาคารสถานที ทีอยู่ใน
ความดูแลของเทศบาล และค่านําท่อธารการประปาส่วนภูมิภาค   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ทีใช้สําหรับภายในสํานักงานเทศบาล และ
โทรศัพท์เคลือนทีสําหรับผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ    

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยา
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี   

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเตอร์เน็ต ค่าต่อสัญญาณ/จด
ทะเบียน Domain name สําหรับเว็บไซต์เทศบาลตําบลพนางตุง และค่า
สือสารอืนๆรวมถึงค่าใช้จ่ายให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ทีเข้าประเภทรายจ่าย
นี   

วันทีพิมพ์ : 10/10/2561  09:30:19 หน้า : 8/37



งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ ของหน่วยงานให้อยู่ใน
สภาพทีใช้งานได้ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง)   

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินสีปี เช่น ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การจัดโครงการ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
(เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1) หน้าที 35 ลําดับที 2   
    

งานบริหารงานคลัง รวม 3,655,864 บาท
งบบุคลากร รวม 2,634,264 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,634,264 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,961,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 6 อัตรา ตามประกาศ ก.ท.เรืองมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับที 5) พ.ศ.2558 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองคลัง)   

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 9,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับพนักงาน
เทศบาลทีมีสิทธิได้รับ จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง ระดับ
ต้น จํานวน 3,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
คลัง ระดับต้น จํานวน 1,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
รายได้ ระดับต้น จํานวน 1,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงิน
เดือน วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) ลงวัน
ที 7 มีนาคม 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 251,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง
ประจําปี ตามตําแหน่ง และอัตราที ก.ท.กําหนดโดยคํานวณตังจ่ายไว้ ไม่
เกิน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 322,404 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราทีกําหนด โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศ (ก.ท.จ.พัทลุง) เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) จํานวน 2 อัตรา ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 11,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ประกาศ ก.จ..ก.ท.,ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวัน
ที 18 มิถุนายน 2558 จํานวน 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้   

งบดําเนินงาน รวม 1,012,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 154,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง กองคลัง ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจําเป็น
พิเศษนอกเวลาราชการปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่า/ค่าเช่าซือบ้าน ให้กับพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกจ่าย
ได้ จํานวน 2 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
.2551 และ (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการ เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541
 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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ค่าใช้สอย รวม 715,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 140,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์สิง
พิมพ์ แผ่นพับ ป้ายประกาศ ฯลฯ และค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร (ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด) เพือให้ผู้มี
หน้าทีเสียภาษีมาชําระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่อเทศบาลตามเวลาที
กําหนด    

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที 
มานิเทศตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ตังจ่ายไว้ไม่เกินร้อย
ละ 1 ของรายได้จริงในปีทีล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ เงิน
กู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548
 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา หรือไปศึกษาดูงาน หรือสอบคัดเลือก
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559   

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแผนทีภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ แบบพิมพ์ การคัดลอก
ข้อมูลทีดิน การจัดทําแผนทีแม่บท การสํารวจ ภาคสนาม การจัดทําแผนที
ภาษี ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติ หรือรายจ่ายอืนที
อยู่ในประเภทรายจ่ายนี   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 175
 ลําดับที 2   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ บํารุง รักษา หรือซ่อมแซม ทรัพย์สินเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
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ค่าวัสดุ รวม 143,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิงของทีโดย
สภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือนํา
ไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาด
เล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ทีถู
พืน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วย
งาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ พระพุทธรูป ฯลฯ รวมทังวัสดุสิน
เปลืองได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคํา
ผิด เทป กาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด นําหมึกปรินท์ คลิป แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิง และหล่อลืน วัสดุสินเปลืองได้แก่ สิง
ของทีโดยสภาพ มีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุง
ต้ม นํามัน เชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ถ่าน ก๊าสและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี โดยถือปฏิบัติ
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก่ สิงของที
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือ
เมือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ วัสดุสินเปลืองได้แก่ สิงของที
โดยสภาพ มีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุประกอบ
อะไหล่ได้แก่สิงของทีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนกลับสภาพดังเดิม เช่น หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีดรอมไดร์ฟ เมนบอร์ด เครืองกระจายสัญญาณ ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   

วันทีพิมพ์ : 10/10/2561  09:30:19 หน้า : 12/37



งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าซือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จํานวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดัง
นี เป็นตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 20 ช่อง ขนาด 92x31x89 เซนติเมตร เป็นขนาด
ทีไม่ตํากว่า โดยจัดซือราคาท้องตลาด ตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรือง การ
ตังงบประมาณเพือการจัดซือ ครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน    
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
(เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1) หน้าที 38 ลําดับที 6   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 61,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 61,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 41,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 41,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เพือสร้างจิตสํานึกป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนการวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเทียว มีค่าใช้
จ่าย เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
เช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1) หน้าที 22 ลําดับที 1   

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก่ สิงของที
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือ
เมือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น เครืองแบบ เสือ กางเกง ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,131,672 บาท
งบบุคลากร รวม 2,139,672 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,139,672 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,528,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน  4 อัตรา ตามประกาศ ก.ท.เรืองมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับที 5) พ.ศ.2558 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองการศึกษา)   

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับพนักงาน
เทศบาลทีมีสิทธิได้รับ จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
ระดับต้น จํานวน 3,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายบริหารการ
ศึกษา ระดับต้น จํานวน 1,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายส่ง
เสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับต้น จํานวน 1,500 บาท ต่อ
เดือน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน วิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) ลงวันที 7 มีนาคม 2559 ตังจ่าย
จากเงินรายได้   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 491,112 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราทีกําหนด โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา ตามประกาศ (ก.ท.จ
.พัทลุง) เรืองหลักเกณฑ์ และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราที
กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา ตาม
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ การให้พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวัน
ที 18 มิถุนายน 2558 ตังจ่ายจากเงินรายได้   

งบดําเนินงาน รวม 992,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง เป็นกรณีพิเศษ ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจําเป็นพิเศษนอก
เวลาราชการปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่า/ค่าเช่าซือบ้าน ให้กับพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกจ่าย
ได้จํานวน 6 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
.2551 และ (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าใช้สอย รวม 575,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทําอย่างใด อย่างหนึง เช่น ค่าโฆษณาเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทํา
เอกสารหนังสือ คู่มือต่างๆค่าจ้างเหมากําจัดปลวก และแมลง รวมทังค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก เป็นค่าใช้จ่ายทีเทศบาลไม่สามารถดําเนินการเอง
ได้ และเข้าประเภทรายจ่ายนี   

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
ตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ตังจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1
 ของรายได้จริงในปีทีล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ เงินกู้ เงิน
จ่ายขาดสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา หรือไปศึกษาดูงาน หรือสอบคัดเลือก
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุง รักษา หรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
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ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิงของทีโดย
สภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือนํา
ไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาด
เล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ทีถู
พืน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วย
งาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ พระพุทธรูป ฯลฯ รวมทังวัสดุสิน
เปลืองได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคํา
ผิด เทป กาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด นําหมึกปรินท์ คลิป แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก่ สิงของที
โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือ
เมือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า เครืองประจุไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสินเปลือง
ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน หรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ วัสดุประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิง
ของทีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆแผงบังคับทางไฟ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก่ สิงของ
ทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือ
เมือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว  มีด ถัง ถาด กังแก๊ส ฯลฯ รวมทัง
วัสดุสินเปลือง ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน หรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด ผ้าปู
โต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิงของทีโดย
สภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมือนํา
ไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น จอบ เสียม ฯลฯ วัสดุสิน
เปลือง ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น ทราย หิน ไม้ สังกะสี อิฐ ปูนซีเมนต์ ฯลฯโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่สิงของทีโดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือนํา
ไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น บัวรดนํา ผ้าใบ ฯลฯ วัสดุสินเปลือง
ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพ มีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น พันธุ์พืช วัสดุเพาะชํา พันธุ์สัตว์ปีก พันธุ์สัตว์นํา ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก่สิง
ของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น ขาตังกล้อง เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ วัสดุสินเปลืองได้แก่ สิงของทีโดยสภาพ มี
ลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลียนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559    

วัสดุกีฬา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ นวม นาฬิกา จับ
เวลา นกหวีด เสาตาข่ายกีฬา ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริม
การ ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก่ สิงของที
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือ
เมือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ วัสดุสินเปลืองได้แก่ สิงของที
โดยสภาพ มีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุประกอบ
อะไหล่ได้แก่สิงของทีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนกลับสภาพดังเดิม เช่น หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีดรอมไดร์ฟ เมนบอร์ด เครืองกระจายสัญญาณ ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์   

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์    

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,983,605 บาท
งบบุคลากร รวม 2,270,424 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,270,424 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,711,260 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน  6 อัตรา ตามประกาศ ก.ท. เรืองมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับที 5) พ.ศ.2558 ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป   

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ ให้แก่พนักงานครูเทศบาล 
จํานวน 3,500 บาท ต่อเดือน จํานวน 1 อัตรา ตามบัญชีอัตราเงิน
วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราช
บัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
.2558   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 445,164 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราทีกําหนด โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา ตามประกาศ (ก.ท.จ
.พัทลุง) เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3)  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ 106,764 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 338,400
 บาท   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที
กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา ตาม
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.ก.อบต. เรืองกําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวัน
ที 18 มิถุนายน 2558  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
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งบดําเนินงาน รวม 2,309,181 บาท
ค่าใช้สอย รวม 927,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 927,600 บาท

(1) จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน ยอดจํานวน 588,000
 บาท ณ วันที 10 มิถุนายน 2561 แยกเป็น      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง จํานวน 147,000 บาท    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง จํานวน 196,000 บาท    
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี จํานวน  245,000 บาท    
(2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน  204,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุการศึกษา) เช่น สือการเรียน
การสอน วัสดุการศึกษาและเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก และอืนๆทีเข้า
ประเภท รายจ่ายนี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0893.2/ว 801
 ลงวันที 11 มีนาคม 2551 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป      
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 135,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครืองแบบนักเรียน และค่า
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน โดยมีรายการดังนี      
ค่าหนังสือเรียน    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง จํานวน 6,000 บาท    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง จํานวน 8,000 บาท    
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี จํานวน 10,000 บาท    
ค่าอุปกรณ์การเรียน    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง จํานวน 6,000 บาท    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง จํานวน 8,000 บาท    
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี จํานวน 10,000 บาท    
ค่าเครืองแบบนักเรียน    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง จํานวน 9,000 บาท    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง จํานวน 12,000 บาท    
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี จํานวน 15,000 บาท    
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง จํานวน 12,900 บาท    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง จํานวน 17,200 บาท    
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี จํานวน 21,500 บาท    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2    
/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)      
(เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1) หน้าที 11 ลําดับที 2      

วันทีพิมพ์ : 10/10/2561  09:30:19 หน้า : 19/37



ค่าวัสดุ รวม 1,381,581 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,381,581 บาท

(1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง จํานวน 57,486 
บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าช้าง จํานวน 30 คน ยอด ณ วันที 10 มิถุนายน 2561      
(2) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง จํานวน 76,648 
บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านในยาง จํานวน  40 คน ยอด ณ วันที 10 มิถุนายน 2561       
(3) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรม
สามัคคี จํานวน 95,810 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก
ปฐมวัยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี จํานวน 50 คน ยอด ณ
 วันที 10 มิถุนายน 2561      
(4) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านธรรมเถียร จํานวน 162,877 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านธรรม
เถียร จํานวน 85 คน ยอด ณ วันที 10 มิถุนายน 2561      
(5) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านท่าช้าง จํานวน 157,128 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่า
ช้าง จํานวน  82 คน ยอด ณ วันที 10 มิถุนายน 2561      
(6) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดไทรงาม จํานวน  226,112 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดไทร
งาม จํานวน 118  คน ยอด ณ วันที 10 มิถุนายน 2561      
(7) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านชายคลอง จํานวน 82,397 
บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ชายคลอง จํานวน 43 คน ยอด ณ วันที 10 มิถุนายน 2561      
(8) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านควนพนางตุง จํานวน  523,123
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ควนพนางตุง จํานวน 273 คน ยอด ณ วันที 10 มิถุนายน 2561      

งบเงินอุดหนุน รวม 2,404,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,404,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนพนางตุง จํานวน 1,092,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านควนพนา
งตุง จํานวน 273 คน ยอด ณ วันที 10 มิถุนายน 2561   
  

อุดหนุนโรงเรียนบ้านชายคลอง จํานวน 172,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านชาย
คลอง จํานวน 43 คน ยอด ณ วันที 10 มิถุนายน 2561    

อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าช้าง จํานวน 328,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่า
ช้าง จํานวน 82 คน ยอด ณ วันที 10 มิถุนายน 2561   

อุดหนุนโรงเรียนบ้านธรรมเถียร จํานวน 340,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านธรรม
เถียร จํานวน  85 คน ยอด ณ วันที 10 มิถุนายน 2561    

วันทีพิมพ์ : 10/10/2561  09:30:19 หน้า : 20/37



อุดหนุนโรงเรียนวัดไทรงาม จํานวน 472,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดไทร
งาม จํานวน 118 คน ยอด ณ วันที 10 มิถุนายน 2561   

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
(เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1) หน้าที 10 ลําดับที 1   

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุสินเปลืองได้แก่สิงของ
ทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน หรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน เวชภัณฑ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   

งานโรงพยาบาล รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหาร“อาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste)

จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร
และแผงลอยจําหน่ายอาหาร“อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย” (Clean Food Good Taste) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าชุดตรวจ ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร
ประกอบการบรรยาย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่า
ป้าย Clean Food Good Taste และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
(เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1) หน้าที 33 ลําดับที 2   
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 850,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 850,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงาน ตามโครงการ การบริการการแพทย์ฉุก
เฉิน (EMS) เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ในการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าทีหน่วยกู้ชีพ ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
เพิมประสิทธิภาพการ ปฏิบัติหน้าที ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในการจัด
โครงการ    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0891.3/ว 2826 ลงวัน
ที 17 กันยายน 2553   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 164
 ลําดับที 1   

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงาน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ไซริงค์ 3 CC พร้อมเข็ม ป้ายโครงการ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเวชภัณฑ์ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในการจัดโครงการ   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
(เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1) หน้าที 32 ลําดับที 1   

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,121,836 บาท
งบบุคลากร รวม 2,608,236 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,608,236 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,070,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน  6 อัตรา ตามประกาศ ก.ท. เรืองมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับที 5) พ.ศ.2558 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองช่าง)   

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)ให้กับพนักงาน
เทศบาลทีมีสิทธิได้รับ จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง 
ระดับต้น จํานวน 3,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายการโยธา   
ระดับต้น จํานวน 1,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ 
  
ก่อสร้าง ระดับต้น จํานวน 1,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา ตามประกาศ 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตรา
เงินเดือน วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) ลง
วันที 7 มีนาคม 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 431,112 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราทีกําหนด โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา ตามประกาศ (ก.ท.จ
.พัทลุง) เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3)  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,884 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราที
กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา ตาม
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.ก.อบต.เรืองกําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 18
 มิถุนายน 2558 ตังจ่ายจากเงินรายได้   

งบดําเนินงาน รวม 1,432,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง กองช่าง ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจําเป็นพิเศษนอก
เวลาราชการปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 57,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่า/ค่าเช่าซือบ้าน ให้กับพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกจ่าย
ได้ จํานวน 2 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
.2551 และ (ฉบับที 3 พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการ เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541
 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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ค่าใช้สอย รวม 565,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทําอย่างใด อย่างหนึง เช่น ค่าถ่ายแบบ
พิมพ์เขียว ค่าจ้างเหมาเครืองจักรกล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาจัด
ทําเอกสาร หนังสือ คู่มือต่างๆค่าจ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล ค่าจ้างออก
แบบ รวมทังค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เป็นค่าใช้จ่ายทีเทศบาลไม่
สามารถดําเนินการเองได้ และเข้าประเภทรายจ่ายนี   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา หรือไปศึกษาดูงาน หรือสอบคัดเลือก
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 95,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุง รักษา หรือซ่อมแซม ทรัพย์สินเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

ค่าวัสดุ รวม 625,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิงของทีโดย
สภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือนํา
ไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาด
เล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ทีถู
พืน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วย
งาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ พระพุทธรูป ฯลฯ รวมทังวัสดุสิน
เปลืองได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคํา
ผิด เทป กาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด นําหมึกปรินท์ คลิป แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก่ สิงของที
โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือ
เมือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า เครืองประจุไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสินเปลือง
ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน หรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ วัสดุประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิง
ของทีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆแผงบังคับทางไฟ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248    
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิงของทีโดย
สภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมือนํา
ไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น จอบ เสียม ฯลฯ วัสดุสิน
เปลือง ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น ทราย หิน ไม้ สังกะสี อิฐ ปูนซีเมนต์ ฯลฯโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วยวัสดุคงทน
ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานหรือเมือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตายคีมล้อค กระจกโค้ง
มน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯรวมทัง
วัสดุสินเปลืองได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คง
สภาพเดิม เช่นยางรถยนต์ นํามันเบรก สายไมล์ เพลา ฯลฯ วัสดุ อุปกรณ์
ประกอบอะไหล่ สําหรับการซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดัง
เดิม เช่น หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรรี ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรค กระจกมอง
ข้าง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิง และหล่อลืน วัสดุสินเปลืองได้แก่ สิง
ของทีโดยสภาพ มีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุง
ต้ม นํามัน เชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ถ่าน ก๊าสและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี โดยถือปฏิบัติ
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก่ สิงของที
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือ
เมือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ วัสดุสินเปลืองได้แก่ สิงของที
โดยสภาพ มีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุประกอบ
อะไหล่ได้แก่สิงของทีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนกลับสภาพดังเดิม เช่น หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีดรอมไดร์ฟ เมนบอร์ด เครืองกระจายสัญญาณ ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํารวจเช่น บันไดอลูมิเนียม เทปวัดระยะ ตลับ
เมตร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สําหรับประปาหมู่บ้านทีอยู่ในความดูแลของ
เทศบาล   
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งบลงทุน รวม 81,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี   
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี   
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ   
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง   
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย   
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว   
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย   
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง   
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth   
ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
(เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1) หน้าที 44 ลําดับที 25   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ ของหน่วยงานให้อยู่ใน
สภาพทีใช้งานได้ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง)   
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK) จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ ตามหนังสือ กค (กวจ
) 0405.2/ว 110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ในการกําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)   

งานไฟฟ้าถนน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตัดหญ้าพร้อมทําความสะอาดบริเวณสองข้างทางภายในเขตพืนที
ตําบล พนางตุง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการตัดหญ้าพร้อมทําความสะอาด
บริเวณสองข้างทางภายในเขตพืนทีตําบลพนางตุง เช่น ค่าหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดโครงการ (กองช่าง)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมถึง (ฉบับ
ที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) (3)   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
(เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1) หน้าที 6 ลําดับที 1   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการ ครอบครัวสัมพันธ์ เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่ายาน
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 116
 ลําดับที 1   
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 403,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 403,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 403,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงาน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินกีฬาและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในการจัดโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 155
 ลําดับที 6   

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสําหรับผู้พิการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสําหรับ  ผู้
พิการ เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและเครืองดืม สําหรับนักกีฬา และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีจําเป็นในการจัดโครงการ (สํานักปลัด)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
(เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1) หน้าที 9 ลําดับที 2   

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนามของเทศบาล จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา นักกรีฑา เข้าร่วม แข่งขันใน
นามของเทศบาล และในนามของเทศบาลจัดร่วมกับอําเภอ เช่น กีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก กีฬาไทคัพ กีฬาท้องถินสัมพันธ์ กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ฯลฯ
 เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครืองดืม วันแข่งขัน
กีฬา และวันฝึกซ้อม ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายานพาหนะในการรับ -ส่งนักกีฬา ค่า
ชุดกีฬา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในการจัดโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 156 ลําดับ
ที 7   
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 175,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง เช่น ค่าเช่าเครืองขยายเสียง เครืองปันไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาตกแต่ง
สถานที ค่าป้ายโครงการ ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่า
สมนาคุณพิธีกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าเต็นท์พร้อม
โต๊ะเก้าอี และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในการจัดโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 154
 ลําดับที 3   

โครงการจัดงานวันออกพรรษา จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงาน ตามโครงการจัดงานวันออกพรรษา เช่น  ค่า
จ้างตกแต่งสถานที ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าจ้างเหมาไฟฟ้าประดับ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็นในการจัดโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
(เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1) หน้าที 25 ลําดับที 1   

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 432,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 432,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 432,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเทียวทะเลน้อยสุขใจ เซอร์ไพรส์ได้ทังปี จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงาน ตามโครงการเทียวทะเลน้อยสุขใจ เซอร์ไพรส์
ได้ทังปี เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าจ้างเหมาเครืองขยายเสียง ค่า
มหรสพการแสดงต่างๆค่าจัดนิทรรศการ สือประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานแถลงข่าว ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประกวดภาพถ่าย กิจกรรม
แรลลีรถจักรยายนต์ กิจกรรมเดินพานชมวิถีชาวเล กิจกรรมล่องเรือ แล
นก ชมบัว กิจกรรมปันจักรยานชมสะพานแลควาย กิจกรรมแข่งขันตก
ปลานําจืด กิจกรรมโนราโรงครู กิจกรรมล่องป่าพรุคลองยวน กิจกรรม
แข่งขันเรือพาย กิจกรรมจัดทริปการท่องเทียวเชิงนิเวศ เชิง
วัฒนธรรม และ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในการจัดโครงการ (สํานักปลัด
เทศบาล)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
(เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1) หน้าที 23 ลําดับที 1   
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โครงการอบรมยุวชนอาสาสมัครนําเทียวในท้องถิน จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงาน ตามโครงการอบรมยุวชนอาสาสมัครนําเทียว
ในท้องถิน เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียน อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์ ค่ากระเป๋าบรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในการจัดโครงการ (สํานักปลัดเทศบาล)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
(เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1) หน้าที 7 ลําดับที 1   

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลพนางตุง

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน
ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลพนา
งตุง จ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายบอร์ดประจําศูนย์ฯ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที
พัก และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในการจัดโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
(เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1) หน้าที 21 ลําดับที 1   

โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์นําจืด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงาน ตามโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์นํา
จืด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าพันธุ์ปลา ค่าอาหารสําหรับอนุบาลปลา ค่าเช่า
เครืองขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ตาข่าย ค่าไม้ปักแนว ค่าจัดทําและซ่อมแซมกระชัง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็นในการจัดโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
(เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1) หน้าที 13 ลําดับที 2   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,600,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับสถานีสูบนําด้วยพลังไฟฟ้าทีอยู่ในความดูแล
ของเทศบาล    
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคลองสวย นําใส หัวใจรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงาน ตามโครงการคลองสวย นําใส หัวใจรักษ์สิง
แวดล้อม เช่น ค่าจัดซือ Em Ball ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหารว่าง และเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นใน
การจัดโครงการ   
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
(เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1) หน้าที 12 ลําดับที 1   

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 20,642,679 บาท
งบกลาง รวม 20,642,679 บาท
งบกลาง รวม 20,642,679 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 256,512 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก
.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 พระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก
.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 ตังจ่าย
จากเงินรายได้   

วันทีพิมพ์ : 10/10/2561  09:30:19 หน้า : 32/37



เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,615,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบียยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการดังนี   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ.2556 เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว1234 ลงวัน
ที 23 มิถุนายน 2560 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ พ.ศ
.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้
สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้
แก่ ผู้พิการ และทุพพลภาพ ดําเนินการเพือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบีย
ยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบียยัง
ชีพรายเดือนแบบขันบันไดสําหรับผู้สูงอายุ โดย   
  ผู้สูงอายุ 60-69 จะได้รับ 600 บาท 
  ผู้สูงอายุ 70-79 จะได้รับ 700 บาท 
  ผู้สูงอายุ 80-89 จะได้รับ 800 บาท 
  และผู้สูงอายุ 90 ปีขึนไป จะได้รับ 1,000 บาท 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
(เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1) หน้าที 29 ลําดับที 1   
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,206,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบียยังชีพผู้พิการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฏ
หมายและหนังสือสังการดังนี   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2559  
 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว3609 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 (ฉบับที 2) พ.ศ.2559   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0891.2/ว
 1502 ลงวันที 2 สิงหาคม พ.ศ.2559 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและรายการเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก้ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ ดําเนินการเพือรองรับการจัดสวัสดิการเบียความพิการให้คน
พิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานงโดยการขอขึน
ทะเบียนเพือขอรับเงินเบียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
แล้ว โดยคนพิการทีมีสิทธิจะได้รับเบียความพิการคนละ 800 บาทต่อ
เดือน   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
(เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1) หน้าที 30 ลําดับที 2   
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
ดําเนินการเพือรองรับการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิฉยัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจน
หรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตัวเอง
ได้ โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพ คนละ 500 บาทต่อเดือน ครบ
ทัง 12 เดือนโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการ ดังนี   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว
 1381 ลงวันที 2 กรกฎาคม 2558   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว
 1468 ลงวันที 27 กรกฎาคม 2559   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว
 1198 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
(เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1) หน้าที 31 ลําดับที 3   
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สํารองจ่าย จํานวน 527,580 บาท
  ตังจ่ายไว้เพือกรณีฉุกเฉิน ทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือการบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน เช่น การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัย
แล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการ ดังนี   
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ 
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560   
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 
667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545   
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที  
 6 มิถุนายน 2559    
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 
0684 ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2560   
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76 ลงวันที 13 มกราคม 2558   
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560   
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 1064 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560   
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 1173 ลงวันที 15 มิถุนายน 2560   
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 1520 ลงวันที 2 สิงหาคม 2560   
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560   
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที 29 พฤศจิกายน 2560   
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 608 ลงวันที 5 มีนาคม 2561   
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 1077 ลงวันที 17 เมษายน 2561   

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล โดยตังจ่าย
จากเงินรายได้ ประเภทค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก และเงิน
รายได้ของเทศบาล เพือจ่ายเป็นค่าทาสี ตีเส้นจราจร แผงกันจัดทํา
ป้าย สัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ทีใช้ในการควบคุมสัญจร และ
อืนๆ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 3203
 ลงวันที 4 ตุลาคม 2539   
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ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 40,444 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตัง
จ่าย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0213.4/ว 2787ลง
วันที 18 พฤศจิกายน 2542 โดยตังไว้เป็นรายปี อัตราร้อยละเศษหนึง
ส่วนหก ของรายรับจริงในปีทีล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ซึงมีรายรับจริงของปีงบ
ประมาณ 2560 เป็นเงิน 24,217,635.89 บาท เป็นค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 40,443.45 บาท ขอตังไว้เป็น
เงิน 40,444 บาท   

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 226,823 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยตังจ่ายไว้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากสํานักงานกอง
ทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ที สปสช.5.33/ว 0190 เรือง การตังงบประมาณสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน ลงวันที 16 กรกฎาคม 2557
 โดยประชากรในเขตเทศบาลตําบลพนางตุง ข้อมูล ณ วันที 30
 พฤษภาคม 2561 มีจํานวน 10,081 คนๆละ 45 บาท เป็นเงิน 453,645
 บาท   

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 499,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 28 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559
 และ หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท  0808.5/ว 29 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559 โดยคํานวณตัง
จ่ายร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกหมวด ทุกประเภท ยกเว้น
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค และเงินอุดหนุน ซึงมี
ยอดประมาณการรายรับทังสิน    
24,995,000 บาท คิดเป็น 499,900 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้   

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 39,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.5/ว 896   
ลงวันที 29 มีนาคม 2556 ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 39,420

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัด
จราจร 80,000

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

40,444

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 226,823

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 256,512

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 15,615,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

499,900

สํารองจ่าย 527,580

เบียยังชีพคนพิการ 3,206,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 431,112 936,276

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 2,880 6,360

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 39,420

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัด
จราจร 80,000

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

40,444

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 226,823

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 256,512

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 15,615,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

499,900

สํารองจ่าย 527,580

เบียยังชีพคนพิการ 3,206,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,351,612 4,719,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,680 76,920
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 25,884 108,000

เงินเดือนพนักงาน 2,070,360 3,239,460

เงินอืนๆ

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 78,000 78,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน 57,600 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 350,000 350,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 120,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

โครงการ การบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS)

800,000

โครงการครอบครัว
สัมพันธ์ 20,000

โครงการคลองสวย นํา
ใส หัวใจรักษ์สิงแวด
ล้อม

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 277,356 411,240

เงินเดือนพนักงาน 7,367,760 12,677,580

เงินอืนๆ 84,000 84,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 251,760 251,760

เงินประจําตําแหน่ง 240,000 396,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 90,000 105,000

ค่าเบียประชุม 5,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

170,000 190,000

ค่าเช่าบ้าน 298,800 398,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 90,000 110,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,940,000 2,640,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 170,000 175,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 550,000 820,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 500,000 500,000

โครงการ การบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS)

800,000

โครงการครอบครัว
สัมพันธ์ 20,000

โครงการคลองสวย นํา
ใส หัวใจรักษ์สิงแวด
ล้อม

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด 250,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง 150,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 150,000

โครงการจัดงานวัน
ออกพรรษา 25,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
โครงการตัดหญ้า
พร้อมทําความสะอาด
บริเวณสองข้างทางภาย
ในเขตพืนทีตําบล พนา
งตุง

30,000

โครงการเทียวทะเล
น้อยสุขใจ เซอร์ไพรส์
ได้ทังปี

400,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 41,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและศึกษาดู
งาน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพการดําเนิน
งานของศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลพนางตุง

50,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
สําหรับผู้พิการ

3,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันในนาม
ของเทศบาล

150,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

927,600

วันทีพิมพ์ : 10/10/2561  09:30:49 หน้า : 5/12



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด 250,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง 150,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 150,000

โครงการจัดงานวัน
ออกพรรษา 25,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

400,000 400,000

โครงการตัดหญ้า
พร้อมทําความสะอาด
บริเวณสองข้างทางภาย
ในเขตพืนทีตําบล พนา
งตุง

30,000

โครงการเทียวทะเล
น้อยสุขใจ เซอร์ไพรส์
ได้ทังปี

400,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 41,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและศึกษาดู
งาน

320,000 320,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการดําเนิน
งานของศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลพนางตุง

50,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
สําหรับผู้พิการ

3,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันในนาม
ของเทศบาล

150,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

927,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
ยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

50,000

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินสีปี
โครงการอนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์สัตว์นําจืด 50,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการร้าน
อาหารและแผงลอย
จําหน่ายอาหาร“อาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย” 
(Clean Food Good 
Taste)

35,000

โครงการอบรมยุวชน
อาสาสมัครนําเทียวใน
ท้องถิน

32,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 95,000 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 50,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 40,000

วัสดุกีฬา 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,381,581
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
ยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

50,000

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินสีปี

35,000 35,000

โครงการอนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์สัตว์นําจืด 50,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการร้าน
อาหารและแผงลอย
จําหน่ายอาหาร“อาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย” 
(Clean Food Good 
Taste)

35,000

โครงการอบรมยุวชน
อาสาสมัครนําเทียวใน
ท้องถิน

32,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 283,000 448,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 120,000 160,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000 290,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 240,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 603,600 643,600

วัสดุกีฬา 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 130,000 180,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,381,581
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 250,000 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 30,000

วัสดุอืน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 25,000

ค่าไฟฟ้า 1,600,000 150,000 35,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าซือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊ค 21,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่าK) 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ควนพนางตุง 1,092,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ชายคลอง 172,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ท่าช้าง 328,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ธรรมเถียร 340,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 20,000 50,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 390,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 190,000 250,000

วัสดุอืน 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 75,000 75,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 25,000 50,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 2,085,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 25,000 25,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 40,000 40,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าซือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 9,000 9,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊ค 21,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000 100,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่าK) 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ควนพนางตุง 1,092,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ชายคลอง 172,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ท่าช้าง 328,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ธรรมเถียร 340,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน อุดหนุนโรงเรียนวัด
ไทรงาม 472,000

รวม 20,642,679 1,730,000 1,010,000 20,000 4,151,836 935,000 10,265,277 61,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน อุดหนุนโรงเรียนวัด
ไทรงาม 472,000

รวม 21,044,208 59,860,000
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