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  ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
เรียน  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
 บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ต่อสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่ จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 

1.  สถานะการคลัง 
  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2560    ณ  วันที ่ 30  มิถุนายน  2560    เทศบาลต าบลปรางหมู่     
      มีสถานะการเงิน   ดังนี้ 
 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น       13,253,030.64   บาท 
 เงินสะสม 3,171,098.78   บาท 
 ทุนส ารองเงินสะสม 7,824,368.31   บาท 
 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1  โครงการ   รวม      184,000   บาท  

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 ณ  วันที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 
 (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น 21,163,323.39  บาท   ประกอบด้วย 
          หมวดภาษีอากร                           810,275.33     บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    119,062.00   บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 48,230.29 บาท  
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     659,106.00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 30,500.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                                                          - บาท 

หมวดภาษีจัดสรร                                                               9,920,167.77 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                  9,575,982.00 บาท 
 (2)  เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน                              2,639,187.00 บาท 
 (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  21,535,187.59  บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง    8,910,520.29  บาท 
 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 8,798,204.00  บาท 
 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ             3,300,125.30 บาท 
  และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 
 งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 316,338.00  บาท 
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 งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) -  บาท 
 งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 210,000.00  บาท 
 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน -  บาท 
 (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  416,460  บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

 
 2.1  รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2559 

ประมาณการ 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

รายได้จัดเก็บเอง    
   หมวดภาษีอากร 1,509,063.93 1,033,000 1,573,000 
   หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับและใบอนุญาต 266,740.00 231,000 268,400 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 99,492.50 150,000 150,000 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 829.420.00 1,200,000 1,200,000 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 14,030.00 90,000 90,000 
   หมวดรายได้จากทุน - 5,000 3,000 
   รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,718,746.43 2,709,000 3,284,400 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 14,610,515.52 14,782,400 14,916,000 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 

14,610,515.52 14,782,400 14,916,000 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน 

3,830,927.00 21,508,600 21,799,600 

   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น 

 21,508,600 21,799,600 

รวม 21,160,188.95 39,000,000 40,000,000 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

 
 

 2.2 รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจา่ยจริง 

ปี 2559 
ประมาณการ 

ปี 2560 
ประมาณการ 

ปี 2561 
จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 1,148,458.92 13,324,860 14,819,149 
   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ
ค่าจ้างชั่วคราว 

10,440,393.00 12,809,440 13,231,040 

   งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค 

4,409,449.54 7,579,500 8,225,211 

   งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

4,318,000.00 4,458,700 2,322,400 

   งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) - - - 
   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 491,763.33 827,500 1,402,200 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 20,808,064.79 39,000,000 40,000,000 
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2.3 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จ าเป็นต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           
     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 35 (จ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท) 
 (1) เงนิเดือนพนักงาน      จ านวน   22  อัตรา  7,650,000   บาท   

  (2) เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน    6  อัตรา  294,000   บาท 
 (3) เงินเพ่ิมอ่ืนๆ   138,000   บาท 
  (4) เงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า  -   บาท 
 (5) เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง    1,888,000   บาท 
       (พนักงานจ้างทั่วไป 10 อัตรา / พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา / ผดด. 3 อัตรา)                       
  (6) เงินเบี้ยกันดาร   -   บาท 
  (7) เงินช่วยเหลือบุตร  -   บาท 
  (8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  45,000   บาท 
  (9) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    -   บาท 
  (10) เงินค่าเช่าบ้าน  243,000   บาท 
  (11) เงินท าขวัญ   -   บาท    
 (12) เงินช่วยเหลือค่าท าศพ   10,000   บาท 
  (13) เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า    -   บาท 
  (14) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ  -   บาท 
 (15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  105,680   บาท 
  (16) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญฯ   365,000   บาท 
 (17) เงินส ารองส าหรับเงินเดือนและค่าจ้างท่ีก าหนดใหม่   -   บาท 
  (18) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  (พนง.จ้างท่ัวไป 10 อัตรา /ภารกิจ 5 อัตรา) 226,000   บาท 
  (19) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  400,000   บาท 
   (20) เงนิอื่นๆ    -   บาท 
        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,364,680   บาท 

 
 
 
 หมายเหตุ  คิดเป็นร้อยละ   28.41   ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง    จังหวัดพัทลุง 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
   - แผนงานบริหารทั่วไป 13,368,040 
   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 128,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   - แผนงานการศึกษา 4,409,111 
   - แผนงานสาธารณสุข 110,000 
   - แผนงานสังคมสงเคราะห์ - 
   - แผนงานเคหะและชุมชน 5,686,200 
   - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 186,500 
   - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 620,000 
ด้านเศรษฐกิจ  
   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
   - แผนงานการเกษตร 43,000 
   - แผนงานการพาณิชย์ 630,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   - แผนงานงบกลาง 14,819,149 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,000,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
งบกลาง 

 

งบ                           งาน งานงบกลาง งาน งาน รวม 

งบกลาง     
     งบกลาง  14,454,146    14,454,149 
     บ าเหน็จ/บ านาญ      365,000        365,000 

รวม 14,819,149   14,819,149 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งบ                           งาน งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,624,640   2,624,640 
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 3,996,000 2,292,000  6,288,000 

งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน    615,000     98,000   713,000 
ค่าใช้สอย  1,094,000    220,000  1,314,000 
ค่าวัสดุ    580,000    110,000    690,000 
ค่าสาธารณูปโภค  1,100,000     25,000  1,125,000 

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์    575,400   28,000    603,400 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน     10,000      10,000 

รวม 10,595,040 2,773,000         13,368,040 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

งบ                           งาน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน 

งาน งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝุายการเมือง)     
เงินเดือน (ฝุายประจ า)     

งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน     10,000       10,000 
ค่าใช้สอย   118,000     118,000 
ค่าวัสดุ     
ค่าสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์        
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอ่ืน     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน     

รวม 128,000   128,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
แผนงานการศึกษา 

 

งบ                           งาน 
งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝุายการเมือง)     
เงินเดือน (ฝุายประจ า)   1,112,000          1,310,400  2,422,400 

งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน     70,000       70,000 
ค่าใช้สอย   170,000 698,800    868,800 
ค่าวัสดุ   210,000 367,911    577,911 
ค่าสาธารณูปโภค      5,000  20,000      25,000 

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์   14,000   15,000     29,000 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน    416,000     416,000 

รวม 1,581,000 2,828,111  4,409,111 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
แผนงานสาธารณสุข 

 

งบ                           งาน 
งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับสาธารณสุข 
งาน งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝุายการเมือง)     
เงินเดือน (ฝุายประจ า)     

งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน     
ค่าใช้สอย   100,000    100,000 
ค่าวัสดุ    10,000     10,000 
ค่าสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์      
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน         

รวม 110,000   110,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

งบ                           งาน 
งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 

งานก าจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝุายการเมือง)     
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,896,000   1,896,000 

งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน     86,000       86,000 
ค่าใช้สอย   170,000   100,000 278,000   548,000 
ค่าวัสดุ   415,000   100,000    515,000 
ค่าสาธารณูปโภค      5,000        5,000 

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์    24,000       24,000 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  1,666,000  1,666,000 

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน     946,200     946,200 

รวม 2,596,000 2,812,200 278,000 5,686,200 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

งบ                           งาน 
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน 

งาน งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝุายการเมือง)     
เงินเดือน (ฝุายประจ า)     

งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน     
ค่าใช้สอย  186,500   186,500 
ค่าวัสดุ     
ค่าสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์     
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน     

รวม 186,500   186,500 
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รายจา่ยตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

งบ                           งาน งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาและ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝุายการเมือง)     
เงินเดือน (ฝุายประจ า)     

งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน     
ค่าใช้สอย   340,000 180,000    520,000 
ค่าวัสดุ    70,000      70,000 
ค่าสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์     
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน         30,000    30,000    

รวม 410,000 210,000  620,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 

แผนงานการเกษตร 
 

งบ                           งาน งานส่งเสริมการเกษตร งาน งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝุายการเมือง)     
เงินเดือน (ฝุายประจ า)     

งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน     
ค่าใช้สอย 43,000   43,000 
ค่าวัสดุ     
ค่าสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์     
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน     

รวม 43,000   43,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 

แผนงานการพาณิชย์ 
 

งบ                           งาน งานกิจการประปา งาน งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝุายการเมือง)     
เงินเดือน (ฝุายประจ า)     

งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน     
ค่าใช้สอย 430,000   430,000 
ค่าวัสดุ 200,000   200,000 
ค่าสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์     
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน     

รวม 630,000   630,000 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

........................................... 
 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้          
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  
 ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561” 
 ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 40,000,000  บาท  
             ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  40,000,000  บาท โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงานได้ดังนี้             

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,368,040 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 128,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 4,409,111 
แผนงานสาธารณสุข 110,000 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ - 
แผนงานเคหะและชุมชน 5,686,200 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   186,500 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 620,000 

ด้านเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
แผนงานการเกษตร 43,000 
แผนงานการพาณิชย์ 630,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
งบกลาง      14,819,149 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 40,000,000 
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      ข้อ 5  ให้นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2548  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 6  ให้นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 
 

                                                              (ลงนาม)                                                                                               

                                                                            ( นายอวยพร  หนูแก้ว ) 
                                                                         นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่ 

 

                  เห็นชอบ 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

 

 รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

หมวดภาษีอากร       

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 207,336.00 229,033.18 258,251.50 230,000.00 13.04 260,000.00 

ภาษีบ ารุงท้องที่ 60,384.80 65,153.95 65,111.75 73,000.00 - 73,000.00 

ภาษีปูาย 116,547.00 127,043.00 137,746.00 130,000.00 7.69 140,000.00 

อากรรังนกอีแอ่น 424,517.18 277,178.12 1,047,954.68 600,000.00 83.33 1,100,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 808,787.98 698,408.25 1,509,063.93 

93 

1,033,000.00 52.27 1,573,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 155,160.00 159,400.00 168,440.00 190,000.00 - 190,000.00 

ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ 540.00 510.00 - 1,000.00 - 1,000.00 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 510.00 510.00 490.00 1,000.00 - 1,000.00 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  52,040.00 1,320.00 1,960.00 5,000.00 - 5,000.00 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก - - - 1,000.00 - 1,000.00 

ค่าปรับผิดสัญญา 13,939.50 14,900.00 46,900.00 10,000.00 400.00 50,000.00 

ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 7,400.00 9,000.00 9,900.00 10,000.00 - 10,000.00 
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 รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

ค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งประปาครั้งแรก 15,000.00 7,000.00 39,000.00 12,000.00 -16.67 10,000.00 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง 20.00 20.00 50.00 1,000.00 -60.00 400.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 244,609.50 192,660.00 266,740.00 231,000.00 16.19 268,400.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       

ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 141,691.14 120,705.49 99,492.50 150,000.00 - 150,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 141,691.14 120,705.49 99,492.50 150,000.00 - 150,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       

ค่าน้ าประปา 711,511.00 768,832.00 829,420.00 1,200,000.00 - 1,200,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 711,511.00 768,832.00 829,420.00 1,200,000.00 - 1,200,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       

ค่าขายแบบแปลน 39,900.00 23,300.00 13,500.00 40,000.00 - 40,000.00 

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  19,252.03 2,000.00 530.00 50,000.00 - 50,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 59,152.03 25,300.00 14,030.00 90,000.00 - 90,000.00 

หมวดรายได้จากทุน       

รายได้จากทุนอ่ืน ๆ  - - - 5,000.00.00 -40.00 3,000.00 

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน - - - - - - 

รวมหมวดรายได้จากทุน - - - 5,000.00 -40.00 3,000.00 
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 รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

หมวดภาษีจัดสรร       

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ - 86,949.99 465,951.26 100,000.00 400 500,000.00 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ 7,255,340.87 7,798,766.20 6,950,410.04 8,000,000.00 -6.25 7,500,000.00 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ ฯ (1 ใน 9) 1,977,716,.02 1,815,329.86 2,488,388.68 2,100,000.00 19.04 2,500,000.00 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 45,968,.27 112,948.14 40,925.18 120,000.00 -41.67 70,000.00 

ภาษีสุรา 940,105,.47 1,070,781.15 1,057,861.10 1,100,000.00 - 1,100,000.00 

ภาษีสรรพสามิต 1,280,320.57 1,846,205.27 2,278,821.54 1,850,000.00 - 1,850,000.00 

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ - 646.50 646.50 1,000.00 - 1,000.00 

ค่าภาคหลวงแร่ 32,414.25 40,292.22 34,955.09 50,000.00 - 50,000.00 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 73,725.46 40,998.25 35,847.13 50,000.00 - 50,000.00 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 1,643,779.00 1,186,410.00 1,254,572.00 1,400,000.00 -8.57 1,280,000.00 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล - 1,530.00 2,040.00 1,400.00 257.14 5,000.00 

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ  1,002.00 - 97 10,000.00 - 10,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,250,371.91 14,000,857.58 14,610,515.52 14,782,400.00 0.90 14,916,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       

เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 4,930,714.00 4,460,726.00 3,830,927.00 21,508,600.00 1.35 21,799,600.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,930,714.00 4,460,726.00 3,830,927.00 21,508,600.00 1.35 21,799,600.00 

รวมทุกหมวด 20,146,834.56 20,267,489.32 21,160,188.95 39,000,000.00 2.56 40,000,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น    40,000,000.00   บาท  แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร   รวม 1,573,000 บาท 
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ านวน 260,000 บาท  

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี          จ านวน 73,000 บาท 
   ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ภาษีป้าย           จ านวน  140,000 บาท     
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
อากรรังนกอีแอ่น    จ านวน  1,100,000 บาท 
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 268,400 บาท 
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย   จ านวน 190,000 บาท                                       
   ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นประกาศ   จ านวน 1,000 บาท                                       
   ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์         จ านวน 1,000 บาท                                       
   ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ           จ านวน 5,000 บาท                                                            
   ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก       จ านวน 1,000 บาท                                 
   ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าปรับผิดสัญญา จ านวน 50,000 บาท                                              
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จ านวน 10,000 บาท                      
   ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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ค่าธรรมเนียมขอติดตั้งประปาครั้งแรก              จ านวน 10,000 บาท                      
   ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาซ่ึงคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง  จ านวน 400 บาท                              
   ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน 150,000 บาท                                 
  ประมาณการเท่ากับปงีบประมาณที่ผ่านมา 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  รวม 1,200,000 บาท 
ค่าน้ าประปา  จ านวน 1,200,000 บาท 
   ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  รวม 90,000 บาท 
 ค่าขายแบบแปลน   จ านวน 40,000 บาท 

   ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   จ านวน 50,000 บาท 
   ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

หมวดรายได้จากทุน             รวม  3,000 บาท 
  รายได้จากทุนอ่ืนๆ  จ านวน 3,000 บาท 

   ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,916,000 บาท 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์    จ านวน 500,000 บาท     
  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะไดร้บัการจัดสรรเพิ่มขึ้น 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ    จ านวน 7,500,000 บาท     
   ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)    จ านวน 2,500,000 บาท     
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จ านวน 70,000 บาท 
    ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
ภาษีสุรา   จ านวน 1,100,000 บาท 
   ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 ภาษีสรรพสามิต    จ านวน 1,850,000 บาท 
   ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จ านวน 1,000 บาท 
   ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าภาคหลวงแร่      จ านวน 50,000 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   จ านวน 50,000 บาท                                               
   ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน จ านวน  1,280,000 บาท 
   ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล          จ านวน 5,000 บาท                                                           
   ประมาณการไวสู้งกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึน้ 
ภาษีจัดสรรอื่นๆ         จ านวน 10,000 บาท 
   ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

                           รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุน รวม  21,799,600 บาท  
 เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน    จ านวน  21,799,600 บาท 

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นการตั้งรับเพ่ิมเติม 
   นอกเหนือจากรายรับในปีที่ผ่านมา  
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                             รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

แผนงานงบกลาง       

งานงบกลาง       

งบกลาง       

     ค่าช าระหนี้เงินต้น - - - 631,000.00 - 723,000.00 

     ค่าช าระหนี้ดอกเบี้ย - - - 216,800.00 -7.75 200,000.00 

เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 65,705.00 78,427.00 94,388.00 137,500.00 -8.20 126,220.00 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - - - 8,883,600.00 6.17 9,432,000.00 

เบี้ยยังชีพคนพิการ - - - 2,313,600.00 16.18 2,688,000.00 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 42,000.00 42,000.00 40,500.00 

.005 

42,000.00 -12.50 48,000.00 

ส ารองจ่าย 754,970.00 707,605.00 528,160.00 543,960.00 88.97 1,027,929.00 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพัฒนาบุคลากร 6,800.00 - - 30,000.00 - 30,000.00 

เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 111,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 - 120,000.00 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

เงินค่าบ ารุงสมาชิกสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - - 10,000.00 - 10,000.00 

เงินค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย - 25,474.74 25,410.92 26,400.00 

.00 

9.85 29,000.00 

เงินช่วยพิเศษ - - - 10,000.00 - 10,000.00 

รวมงบกลาง 990,475.00 983,506.74 818,458.92 12,974,860.00 11.40 14,454,149.00 

บ าเหน็จ/บ านาญ       

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 268,000.00 320,000.00 330,000.00 350,000.00 4.29 365,000.00 

รวมบ าเหน็จ/บ านาญ 268,000.00 320,000.00 330,000.00 350,000.00 4.29 365,000.00 

รวมงานงบกลาง 1,258,475.00 1,303,506.74 1,148,458.92 13,324,860.00 11.21 14,819,149.00 

รวมแผนงานงบกลาง 1,258,475.00 1,303,506.74 1,148,458.92 13,324,860.00 11.21 14,819,149.00 

แผนงานบริหารงานทั่วไป       

งานบริหารทั่วไป       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและค่าจ้างประจ า       

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       

เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี   695,520.00 695,520.00 695,520.00 695,520.00 

0.00 

- 695,520.00 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกฯ
นายกเทศมนตรี   

120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 - 120,000.00 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี         120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 - 120,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกฯ
นายกเทศมนตรี 

198,720.00 198,720.00 198,720.00 198,720.00 - 198,720.00 

720 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,243,637.00 1,490,400.00 1,490,400.00 1,490,400.00 - 1,490,400.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,379,877.00 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640.00 - 2,624,640.00 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

เงินเดือนพนักงาน 1,826,382.00 2,180,754.00 2,457,997.00 2,700,000.00 5.56 2,850,000.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 21,155.00 - 7,000.00 84,000.00 - 84,000.00 

เงินประจ าต าแหน่ง 84,000.00 64,919.00 91,500.00 126,000.00 33.33 168,000.00 

เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 12,000.00 36,000.00 36,000.00 54,000.00 - 54,000.00 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 455,794.00 681,240.00 702,480.00 720,000.00 4.17 750,000.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 189,922.00 96,000.00 94,620.00 97,000.00 -7.22 90,000.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,589,253.00 3,058,913.00 3,389,597.00 3,781,000.00 5.69 3,996,000.00 

รวมงบบุคลากร 4,967,130.00 5,683,553.00 6,014,237.00 6,405,640.00 3.36 6,620,640.00 

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าตอบแทน       

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 1,955,694.00 1,300.00 4,700.00 200,000.00 100.00 400,000.00 

ส่วนท้องถิ่น       
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

ค่าเบี้ยประชุม - 5,684.00 5,670.00 30,000.00 - 30,000.00 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,800.00 - - 15,000.00 - 15,000.00 

00. ค่าเช่าบ้าน 63,000.00 82,600.00 124,100.00 150,000.00 -20.00 120,000.00 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,373.00 7,142.00 8,359.00 10,000.00 25.00 50,000.00 

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - - - -  - 

รวมค่าตอบแทน 2,027,867.00 96,726.00 142,829.00 405,000.00 51.85 615,000.00 

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 24,724.00 35,756.00 45,396.00 100,000.00 100.00 200,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       

ค่ารับรอง 16,198.00 18,710.00 6,995.00 30,000.00 - 30,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธ ี 35,735.00 20,072.00 

0 

59,211.00 60,000.00 - 60,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 275,815.90 - - 50,000.00 760.00 430,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 87,125.00 66,564.00 61,860.00 150,000.00 -33.33 100,000.00 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเชา้ดอกไม้และพวงมาลา - - - 10,000.00 - 10,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน   - - - 20,000.00 - 20,000.00 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนต าบลปรางหมู่ - 24,665.00 - 24,000.00 - 24,000.00 

โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี  25,500.00 - 18,510.00 20,000.00 - - 

โครงการอบรมและดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น 219,095.00 120,190.00 371,390.00 360,000.00 -100.00 - 

.0.0 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและกฎหมาย - - - - - 20,000.00 

ที่เกี่ยวข้อง       

โครงการปลูกต้นไม้ รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน - - - 18,000.00 - - 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 73,536.82 48,658.58 76,453.05 100,000.00 100.00 200,000.00 

.0 รวมค่าใช้สอย 757,729.72 334,615.58 639,815.05 942,000.00 12.55 1,094,000.00 

ค่าวัสดุ       

วัสดุส านักงาน 41,929.60 60,710.00 41,889.00 180,000.00 11.11 200,000.00 

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 715.00 - - 20,000.00 - 20,000.00 

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,015.00 6,560.00 3,790.00 20,000.00 - 20,000.00 

วัสดุก่อสร้าง - - - 20,000.00 - 20,000.00 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 34,800.00 27,000.00 2,200.00 100,000.00 - 100,000.00 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 106,660.16 92,689.83 90,240.27 150,000.00 - 150,000.00 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - - 20,000.00 - 20,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,990.00 43,410.00 47,655.00 50,000.00 - 50,000.00 

รวมค่าวัสดุ 211,109.76 230,369.83 185,774.27 560,000.00 3.57 580,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,996,706.48 661,711.41 968,418.32 1,907,000.00 20.03 2,289,000.00 

หมวดค่าสาธารณูปโภค       

ค่าไฟฟูา 467,277,.08 461,998.80 482,687.15 600,000.00 66.67 1,000,000.00 

ค่าน้ าประปา 1,545.00 1,405.00 1,935.00 10,000.00 - 10,000.00 

ค่าโทรศัพท์ 1,935.63 1,473.39 1,633.89 10,000.00 - 10,000.00 

ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร 1,016.00 995.00 1,553.00 10,000.00 - 10,000.00 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 20,863.49 20,267.03 38,371.19 74,300.00  70,000.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 492,637.20 486,139.22 526,180.23 704,300.00  1,100,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 3,489,343.68 1,147,850.63 1,494,598.55 2,611,300.00 29.78 3,389,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์ 24,200.00 58,900.00 29,500.00 47,200.00 1,119.07 575,400.00 

ครุภัณฑ์ส านักงาน       

เก้าอ้ีแถวเหล็ก 3 ที่นั่ง - - - - - 20,000.00 

เก้าอ้ีประชุม - - - - - 79,900.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

เกา้อ้ีประธาน-นายกเทศมนตรี - - - - - 14,000.00 

เก้าอ้ีอเนกประสงค์ - - - - - 19,500.00 

โครงการปรับปรุงห้องประชุมและโต๊ะบริการ(เคาน์เตอร์) - - - - - 277,000.00 

โต๊ะพับอเนกประสงค์ - - - - - 32,000.00 

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ       

เครื่องขยายเสียง - - - - - 8,900.00 

ชุดควบคุมระบบเสียงส่วนกลาง - - - - - 8,500.00 

ชุดไมค์ประชุม (ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม) - - - - - 35,000.00 

ชุดไมค์ส าหรับห้องประชุม (ส าหรับประธาน) - - - - - 3,600.00 

ชุดไมค์โครโฟนชนิดไร้สาย (ไมค์ลอย) - - - - - 5,000.00 

ล าโพงส าหรับติดผนัง - - - - - 11,000.00 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ - - - - - 33,000.00 

เครื่องรับโทรทัศน์ - - - - - 8,000.00 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network - - - - - 12,000.00 

มอนิเตอร์ - - - - - 8,000.00 

0. รวมค่าครุภัณฑ์ 24,200.00 58,900.00 29,500.00 47,200.00 1,119.07 575,400.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 24,200.00 58,900.00 29,500.00 47,200.00 1,119.07 575,400.00 

รวมงบลงทุน 24,200.00 58,900.00 29,500.00 47,200.00 1,119,.07 575,400.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00   

     อุดหนุนเทศบาลต าบลร่มเมือง - - - - - 10,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 

รวมงานบริหารทั่วไป 8,490,673.68 6,900,303.63 7,548,335.55 9,074,140.00 16.76 10,595,040.00 

งานบริหารงานคลัง       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและค่าจ้างประจ า       

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

เงินเดือนพนักงาน 1,197,723.00 1,500,951.00 1,600,922.00 1,773,000.00 9.98 1,950,000.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 58,715.00 - 3,959.00 - - - 

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 - 42,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 81,800.00 146,280.00 238,320.00 470,000.00 -44.68 260,000.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 30,300.00 27,000.00 36,000.00 59,000.00 -32.2 40,000.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,410,538.00 1,716,231.00 1,921,201.00 2,344,000.00 -2.22 2,292,000.00 

รวมงบบุคลากร 1,410,538.00 1,716,231.00 1,921,201.00 2,344,000.00 -2.22 2,292,000.00 

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าตอบแทน       

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

15,900.00 9,600.00 13,500.00 20,000.00 - 20,000.00 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 10,000.00 - 10,000.00 

ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 39,000.00 42,000.00 48,000.00 - 48,000.00 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,810.75 1,971.75 - 20,000.00 - 20,000.00 

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 165.00 - - - - - 

รวมค่าตอบแทน 58,875.75 50,571.75 55,500.00 98,000.00  98,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 35,532.00 3,040.00 3,400.00 50,000.00 - 50,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 13,881.00 - 10,905.00 20,000.00 - 20,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 94,428.00 94,170.00 62,279.00 100,000.00 -30.00 70,000.00 

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - 50,000.00 46,575.00 50,000.00 - 50,000.00 

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที ่ 432.00 432.00 432.00 5,000.00 - 5,000.00 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 7,090.00 3,300.00 4,290.00 25,000.00 - 25,000.00 

รวมค่าใช้สอย 151,363.00 150,942.00 127,881.00 250,000.00 -12.00 220,000.00 

ค่าวัสดุ       

วัสดุส านักงาน 40,138.80 26,563.00 38,866.80 60,000.00 - 60,000.00 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - - 10,000.00 - 10,000.00 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,670.00 18,520.00 74,951.80 30,000.00 33.33 40,000.00 

รวมค่าวัสดุ 66,808.80 45,083.00 68,705.00 100,000.00 10.00 110,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 277,047.55 246,596.75 258,332.80 448,000.00 3.46 428,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

หมวดค่าสาธารณูปโภค       

ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร 8,544.00 10,614.00 5,253.00 25,000.00 - 25,000.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 8,544.00 10,614.00 5,253.00 25,000.00 - 25,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 285,591.55 257,210.75  473,000.00 -4.23 453,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์ - 30,000.00 - - - 12,000.00 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

เครื่องคอมพิวเตอร์      16,000.00 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network      28,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ - 30,000.00 - - - 28,000.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 30,000.00 - - - 28,000.00 

รวมงบลงทุน - 30,000.00 - -  28,000.00 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,696,129.55 2,003,441.75 2,184,786.80 2,817,000.00 13.28 2,773,000.00 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,186,803.23 8,903,745.38 9,733,122.35 11,891,140.00 12.42 13,368,040.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

แผนงานรักษาความสงบภายใน       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าตอบแทน       

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 4,000.00 - - 10,000.00 - 10,000.00 

ส่วนท้องถิ่น     
 

 

รวมค่าตอบแทน 4,000.00 - - 10,000.00 - 10,000.00 

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - 44,640.00 38,880.00 80,000.00 - 80,000.00 

โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 46,911.00 11,932.00 11,785.00 - - - 

โครงการรณรงคป์ูองกันและลดอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ - - - 9,000.00 - 9,000.00 

โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล   - 9,000.00 - 9,000.00 

สงกรานต ์       

โครงการอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน - - - - 100.00 20,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 29,750.00 - 27,745.00 20,000.00 - - 

รวมค่าใช้สอย 76,661.00 56,572.00 78,410.00 118,000.00 -7.81 118,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 80,661.00 56,572.00 78,410.00 128,000.00 -13.51 128,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 80,661.00 56,572.00 78,410.00 128,000.00 -13.51 128,000.00 

งบลงทนุ       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์ - - 184,000.00 46,000.00 - - 

รวมค่าครุภัณฑ์ - - 184,000.00 46,000.00 - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -  184,000.00 46,000.00 - - 

รวมงบลงทุน - - 184,000.00 46,000.00 - - 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 80,661.00 56,572.00 262,410.00 174,000.00 -26.44 128,000.00 

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน 80,661.00 56,572.00 262,410.00 174,000.00 -26.44 128,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

แผนงานการศึกษา       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและค่าจ้างประจ า       

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

เงินเดือนพนักงาน 348,816.00 607,960.00 705,935.00 820,000.00 15.85 950,000.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 21,401.00 - - - - - 

เงินประจ าต าแหน่ง 30,596.00 42,000.00 36,580.00 42,000.00 - 42,000.00 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 71,400.00 104,225.00 140,760.00 108,000.00 - 108,000.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 67,000.00 11,580.00 47,100.00 12,000.00 - 12,000.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 539,213.00 765,765.00 930,375.00 982,000.00 13.24 1,112,000.00 

รวมงบบุคลากร 539,213.00 765,765.00 930,375.00 982,000.00 13.24 1,112,000.00 

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าตอบแทน       

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น 

- - - 10,000.00 - 10,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 10,000.00 - 10,000.00 

ค่าเช่าบ้าน 4,800.00 - - 20,000.00 - 20,000.00 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,000.00 1,500.00 2,500.00 5,000.00 500.00 30,000.00 

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 121.00 - - - - - 

รวมค่าตอบแทน 5,921.00 1,500.00 2,500.00 45,000.00 -55.56 70,000.00 

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 21,000.00 - 4,260.00 30,000.00 - 30,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - 1,625.00 - 20,000.00 - 20,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 73,150.00 50,774.00 44,238.00 70,000.00 - 70,000.00 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,146.40 3,500.00 2,400.00 50,000.00 - 50,000.00 

รวมค่าใช้สอย 97,293.00 55,899.00 50,898.00 170,000.00 - 170,000.00 

ค่าวัสดุ       

วัสดุส านักงาน 102,536.00 105,227.00 106,467.00 120,000.00 - 120,000.00 

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ - 4,522.00 - 10,000.00 - 10,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

วัสดุงานบ้านงานครัว 17,820.00 18,565.00 29,990.00 30,000.00 33.33 40,000.00 

วัสดุก่อสร้าง - - - 10,000.00 - 10,000.00 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - - 10,000.00 -50.00 10,000.00 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,925.00 9,895.00 19,290.00 20,000.00 - 20,000.00 

รวมค่าวัสดุ 129,281.00 138,209.00 155,747.00 200,000.00 -5.00 210,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 232,495.00 195,608.00 209,145.00 415,000.00 8.43 450,000.00 

หมวดค่าสาธารณูปโภค       

ค่าไฟฟูา - - - - - - 

ค่าน้ าประปา - - - - - - 

ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร 588.00 1,176.00 - 5,000.00 - 5,000.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 588.00 1,176.00 - 5,000.00 - 5,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 233,083.00 196,784.00 209,145.00 420,000.00 -3.45 455,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์       

ครุภัณฑ์ส านักงาน       

ตู้เก็บเอกสาร - - - - 100.00 14,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ - 26,000.00 10,000.00 - 100.00 14,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 98,000.00 191,500.00 - - - 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 98,000.00 191,500.00 - - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 124,000.00 201,500.00 - - 14,000.00 

รวมงบลงทุน - 124,000.00 201,500.00 - - 14,000.00 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 772,296.00 1,086,549.00 1,341,020.00 1,402,000.00 12.77 1,581,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว       

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

เงินเดือนพนักงาน - - - 740,000.00 8.11 800,000.00 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - - - 469,800.00 -6.68 438,400.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง - - - 72,000.00 - 72,000.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - 1,281,800.00 2.23 1,310,400.00 

รวมงบบุคลากร - - - 1,281,800.00 2.23 1,310,400.00 

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา       

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 504,000.00 

 

282,000.00 372,000.00 465,500.00 -7.37 431,200.00 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก - - - 12,000.00 - 12,000.00 

ค่าจัดการเรียนการสอน - - - 161,500.00 -7.37 149,600.00 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประจ าปี 2561 - - - 40,000.00 -25.00 30,000.00 

โครงการพัฒนาเด็กรอบดา้นสมดลุและเสริมสร้างสายใยสมัพันธ์ครอบครัว 14,475.00 16,042.00 42,587.00 50,000.00 - 50,000.00 

โครงการกิจกรรมค่ายกลางวัน (Day Camp) - - - - 100.00 26,000.00 

รวมค่าใช้สอย 518,475.00 298,042.00 414,587.00 729,000.00 -4.14 698,800.00 

ค่าวัสดุ       

วัสดุอื่น ๆ – อาหารเสริม (นม) 353,371.31 333,097.86 308,851.14 379,500.00 -3.05 367,911.00 

รวมค่าวัสดุ 353,371.31 333,097.86 308,851.14 379,500.00 -3.05 367,911.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 871,846.31 631,139.86 723,438.14 1,108,500.00 -3.77 1,066,711.00 

หมวดค่าสาธารณูปโภค       

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - - - 30,000.00 -33.33 20,000.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค - - - 30,000.00 -33.33 20,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 871,846.31 631,139.86 723,438.14 1,138,500.00 -4.55 1,086,711.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์       

ครุภัณฑ์ส านักงาน       

โต๊ะท างาน - - - 19,000.00 - 15,000.00 

ตู้เก็บเอกสาร - - - 9,000.00 - - 

รวมค่าครุภัณฑ์ - - - 28,000.00 - 15,000.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 28,000.00 - 15,000.00 

รวมงบลงทุน - - - 28,000.00 - 15,000.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

   อุดหนุนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพทัลุงเขต 1 428,000.00 350,000.00 285,000.00 412,000.00 0.97 416,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 428,000.00 350,000.00 285,000.00 412,000.00 0.97 416,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 428,000.00 350,000.00 285,000.00 412,000.00 0.97 416,000.00 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,299,846.31 981,139.86 1,008,438.14 2,860,300.00 124.91 2,828,111.00 

รวมแผนงานการศึกษา 2,072,142.31 2,067,688.86 2,349,458.14 4,262,300.00 124.91 4,409,111.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

แผนงานสาธารณสุข       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอื่น ๆ        

โครงการปูองกันโรคไข้เลือดออก 
โ 

    - 42,000.00 

โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า     - 28,000.00 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 222,650.00 - 49,775.00 - - - 

โครงการส่งเสริมการจัดท าชุมชนปลอดขยะต าบลปรางหมู่  - - 30,000.00 

00 

- 30,000.00 

รวมค่าใช้สอย 222,650.00 - 49,775.00 30,000.00 233.33 100,000.00 

ค่าวัสดุ       

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 70,350.00 15,500.00 52,540.00 100,000.00 -90.00 10,000.00 

รวมค่าวัสดุ 70,350.00 15,500.00 52,540.00 100,000.00 10.00 110,000.00 

.0 รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 293,000.00 15,500.00 102,315.00 130,000.00 10.00 110,000.00 

.0 รวมงบด าเนินงาน 293,000.00 15,500.00 102,315.00 130,000.00 10.00 110,000.00 

.0 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์       

รวมค่าครุภัณฑ์ - - - 59,000.00 - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 59,000.00 - - 

รวมงบลงทุน -  - 59,000.00 - - 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนเอกชน       

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 135,000.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 -100.00 - 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 135,000.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 -100.00 - 

รวมงบเงินอุดหนุน 135,000.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 -100.00 - 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 428,000.00 83,000.00 169,815.00 256,500.00 -57.12 110,000.00 

รวมแผนงานสาธารณสุข 428,000.00 83,000.00 169,815.00 256,500.00 -57.12 110,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

แผนงานสังคมสงเคราะห์       

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์       

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล       

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 -100.00 - 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 -100.00 - 

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 -100.00 - 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 -100.00 - 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 -100.00 - 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

แผนงานเคหะและชุมชน       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและค่าจ้างประจ า       

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

เงินเดือนพนักงาน 669,419.00 828,784.00 915,780.00 1,010,000.00 8.91 1,100,000.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,025.00 - - - - - 

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 - 42,000.00 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 285,600.00 450,193.00 544,800.00 660,000.00 1.52 670,000.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 146,400.00 51,870.00 72,000.00 84,000.00 - 84,000.00 

0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,167,444.00 1,372,847.00 1,574,580.00 1,796,000.00 5.57 1,896,000.00 

รวมงบบุคลากร 1,167,444.00 1,372,847.00 1,574,580.00 1,796,000.00 5.57 1,896,000.00 

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าตอบแทน       

     ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 800.00 - - 20,000.00 - 20,000.00 

     สว่นท้องถิ่น       
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 10,000.00 - 10,000.00 

ค่าเช่าบ้าน - - - 25,000.00 44.00 36,000.00 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,874.00 1,937.00 6,710.00 10,000.00 100.00 20,000.00 

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - - - -   

รวมค่าตอบแทน 4,674.00 1,937.00 6,710.00 160,000.00 -46.25 86,000.00 

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 9,930.00 4,250.00 40,000.00 -50.00 20,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - - - 10,000.00 - 10,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,740.00 13,980.00 15,650.00 70,000.00 - 70,000.00 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 8,900.00 5,610.00 2,280.00 40,000.00 75.00 70,000.00 

รวมค่าใช้สอย 16,640.00 29,520.00 22,180.00 160,000.00 6.25 170,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

ค่าวัสดุ       

วัสดุส านักงาน 8,209.00 16,435.00 18,691.00 40,000.00 - 40,000.00 

วัสดุก่อสร้าง 60,969.00 45,646.00 65,222.00 80,000.00 -26.92 95,000.00 

00 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - -   - 70,000.00 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,459.24 3,300.15 10,306.05 100,000.00 -50.00 150,000.00 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - - 10,000.00 - 10,000.00 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,030.00 18,975.00 29,255.00 40,000.00 25.00 50,000.00 

รวมค่าวัสดุ 83,667.24 84,356.15 123,474.05 270,000.00 3.85 415,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 104,981.24 115,813.15 152,364.05 495,000.00 2.06 671,000.00 

หมวดค่าสาธารณูปโภค       

ค่าไฟฟูา - - - - -  

ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร - - - 5,000.00 - 5,000.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค - - - 5,000.00 - 5,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 104,981.24 115,813.15 152,364.05 500,000.00  676,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์ 25,200.00 39,900.00 2,780,000.00 5,000.00   

ครุภัณฑ์ส านักงาน       

ตู้เก็บเอกสาร - - - - - 14,000.00 

โต๊ะท างาน - - - 5,000.00 100.00 10,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,200.00 39,900.00 2,780,000.00 5,000.00 380.00 24,000.00 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25,200.00 39,900.00 2,780,000.00 5,000.00 380.00 24,000.00 

งบลงทุน 25,200.00 39,900.00 2,780,000.00 5,000.00 380.00 24,000.00 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,297,625.24 1,528,560.15 4,506,944.05 2,301,000.00 12.82 2,596,000.00 

งานไฟฟ้าถนน       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - - - 100,000.00 - 100,000.00 

รวมค่าใช้สอย  - - 100,000.00 - 100,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

ค่าวัสดุ       

ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 84,275.00 94,950.00 58,085.00 100,000.00 - 100,000.00 

รวมค่าวัสดุ 84,275.00 94,950.00 58,085.00 100,000.00 - 100,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 84,275.00 94,950.00 58,085.00 200,000.00 - 200,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 84,275.00 94,950.00 58,085.00 200,000.00  200,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,923,000.00 1,845,000.00 1,096,000.00 4,197,500.00   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

โครงการปรับพ้ืนที่เพ่ือท าสนามกีฬาเทศบาลต าบลปรางหมู่     - 198,000.00 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าส านักงานเทศบาล     - 479,000.00 

ต าบลปรางหมู่ หมู่ที่ 5       

โครงการติดตั้งราวกันตกหานตกวัด (Guard rail) หมู่ที่ 5     - 499,000.00 

โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ริมถนนสายทางเข้าส านักงาน     - 490,000.00 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ หมู่ที่ 5       

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,923,000.00 1,845,000.00 1,096,000.00 4,197,500.00 -60.31 1,666,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,923,000.00 1,845,000.00 1,096,000.00 4,197,500.00 -60.31 1,972,700.00 

รวมงบลงทุน 2,923,000.00 1,845,000.00 1,096,000.00 4,197,500.00 -60.31 1,972,700.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       

อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง 520,297.48 896.95 129,263.33 300,000.00 215.40 946,200.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 520,297.48 896.95 129,263.33 300,000.00 215.40 946,200.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 520,297.48 896.95 129,263.33 300,000.00 215.40 946,200.00 

รวมงานไฟฟ้าถนน 3,527,572.48 1,940,846.95 1,283,348.33 4,697,500.00 193.63 2,812,200.00 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

ค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 100.00 240,000.00 

โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย - 31,880.00 33,688.00 38,000.00 - 38,000.00 

และสิ่งปฏิกูล       
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

รวมค่าใช้สอย 120,000.00 151,880.00 153,688.00 158,000.00 75.95 278,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 120,000.00 151,880.00 153,688.00 158,000.00 

00158,00 

75.95 278,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 120,000.00 151,880.00 153,688.00 158,000.00 75.95 278,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์       

รวมค่าครุภัณฑ ์ - 73,000.00 - 76,000.00 - - 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 73,000.00 - 76,000.00 - - 

รวมงบลงทุน  73,000.00  76,000.00 - - 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 120,000.00 224,880.00 153,688.00 234,000.00 18.80 278,000.00 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,945,197.72 3,694,287.10 5,943,980.38 7,232,500.00 -21.38 5,686,200.00 



 
54 

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอื่น ๆ        

โครงการเยาชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ - - 88,730.00 95,000.00 8.42 103,000.00 

โครงการจัดอบรมศูนย์สามวัยสายใยรักครอบครัวในชุมชน - - 37,873.00 90,000.00  

00 

- 

 ต าบลปรางหมู่       

โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลปรางหมู่ - 15,950.00 15,675.00 200,000.00 -84.75 30,500.00 

โครงการส่งเสริมอาชีพท าดอกไม้จันท์ ของช ารวย พวงหรีด - - - 33,000.00 -100.00 - 

ให้กับประชาชนต าบลปรางหมู่       

โครงการส่งเสริมอาชีพท าขนมประชาชนต าบลปรางหมู่ - - - 50,000.00 -100.00 - 

โครงการอบรมการผูกผ้าและจับจีบผ้าในงานพิธีต่างๆ  - - - 30,000.00 -100.00 - 

โครงการเทศบาลพบประชาชน 69,908.00 - - - -100.00 - 
 



 
55 

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 29,900.00 - - - - - 

โครงการส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 39,900.00 - - - - - 

ในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพเพ่ือความมั่นคงของ       

ครอบครัว       

รวมค่าใช้สอย 139,708.00 15,950.00 142,278.00 498,000.00 -62.55 186,500.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 139,708.00 15,950.00 142,278.00 498,000.00 -62.55 
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186,500.00 

รวมงบด าเนินงาน 139,708.00 15,950.00 142,278.00 498,000.00 -62.55 186,500.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

รวมหมวดเงินอุดหนุน - - - 28,000.00 - - 

รวมงบเงินอุดหนุน - - - 28,000.00 - - 

  รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 139,708.00 15,950.00 142,278.00 526,000.00 -62.55 186,500.00 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 139,708.00 15,950.00 142,278.00 526,000.00 -62.55 186,500.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ       

งานกีฬาและนันทนาการ       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

โครงการกีฬามวลชลสัมพันธ์ต าบลปรางหมู่  299,258.00 299,800.00 299,923.00 300,000.00 - 300,000.00 

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอ าเภอเมืองพัทลุง  62,958.00 - 16,702.00 20,000.00 - - 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ - 19,990.00 40,000.00 40,000.00 - - 

โครงการส่งเสริมกีฬามวยไทย 39,975.00 29,985.00 29,985.00 - - - 

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอ าเภอเมืองพัทลุงคัพ - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 

โครงการส่งเด็กประถมวัย นักเรียน เยาวชน เข้าร่วมการ - -  - - 20,000.00 

แข่งขันกีฬา กรีฑา ในระดับต่าง ๆ        

รวมค่าใช้สอย 402,191.00 369,775.00 406,610.00 380,000.00 -10.53 340,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

ค่าวัสดุ       

วัสดุกีฬา 69,993.00 69,300.00 69,912.00 70,000.00 - 70,000.00 

รวมค่าวัสดุ 69,993.00 69,300.00 69,912.00 70,000.00 - 70,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 472,184.00 439,075.00 476,522.00 450,000.00 -8.89 410,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 472,184.00 439,075.00 476,522.00 450,000.00 -8.89 410,000.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

รวมหมวดเงินอุดหนุน 30,000.00 30,000.00 - - - - 

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00 30,000.00 - - - - 

งานกีฬาและนันทนาการ 502,184.00 469,075.00 476,522.00 450,000.00 -8.89 410,000.00 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

          โครงการวันกตัญญูรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 54,250.00 69,540.00 70,000.00 70,000.00 - 70,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 17,760.00 - - - - - 

โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรตเิพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดินไทย 

 

- 14,300.00 - - - - 

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 59,995.00 59,795.00 60,000.00 60,000.00 - 60,000.00 

โครงการแข่งขันว่าวประเพณี 30,000.00 40,000.00 40,000.00 - - - 

โครงการอบรมผู้น าทางศาสนพิธี 

 

- - - 13,000.00 - - 

โครงการออกพรรษาแข่งโพนลากพระ 20,000.00 20,000.00 50,000.00 50,000.00 - 50,000.00 

รวมค่าใช้สอย 196,480.00 203,635.00 220,000.00 193,000.00 -6.74 180,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 196,480.00 203,635.00 220,000.00 193,000.00 -6.74 180,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 196,480.00 203,635.00 220,000.00 193,000.00 -6.74 180,000.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนเอกชน       

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลปรางหมู่ - - - - - 30,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - - - - - 30,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน -  - - - 30,000.00 

 

0 

รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 196,480.00 203,635.00 220,000.00 193,000.00 8.81 210,000.00 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 698,664.00 672,710.00 696,522.00 643,000.00 -3.58 620,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

แผนงานการเกษตร       

งานส่งเสริมการเกษตร       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ       

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์บริการและ 

 

29,835.00 13,860.00 27,390.00 40,000.00 7.50 43,000.00 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลปรางหมู่       

โครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต
ข้าวคุณภาพดี 

- - 31,320.00 16,700.00 -100.00 - 

 โครงการรณรงคส์่งเสริมการจัดท าและการใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุย๋อินทรีย ์ - - - 35,000.00 -100.00 - 

 โครงการอบรมทัศนศึกษาเพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร - - - 108,000.00 -100.00 - 

          เศรษฐกิจพอเพียง       

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 29,835.00 13,860.00 58,710.00 199,700.00 

0199, 

 43,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 29,835.00 13,860.00 58,710.00 199,700.00  43,000.00 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 29,835.00 13,860.00 58,710.00 199,700.00 78.47 43,000.00 

รวมแผนงานการเกษตร 29,835.00 13,860.00 58,710.00 199,700.00 78.47 43,000.00 



 
60 

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

แผนงานการพาณิชย์       

งานกิจการประปา       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 16,800.00 96,300.00 21,655.00 130,000.00 - 130,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ       

โครงการจ้างเหมาเก็บค่าน้ าประปา 177,877.75 192,208.00 207,355.00 300,000.00 20.00 300,000.00 

รวมค่าใช้สอย 194,677.75 288,508.00 229,010.00 430,000.00 13.16 430,000.00 

ค่าวัสดุ       

วัสดุก่อสร้าง - - - - - 100,000.00 

วัสดุอื่น 40,500.00 44,681.00 46,800.00 50,000.00 100.00 100,000.00 

รวมค่าวัสดุ 40,500.00 44,681.00 46,800.00 50,000.00 300.00 200,000.00 

รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 235,177.75 333,189.00 275,810.00 480,000.00 31.25 630,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 235,177.75 333,189.00 275,810.00 480,000.00 31.25 630,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2561 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์ - - 27,000.00 - -  

รวมค่าครุภัณฑ์ - - 27,000.00 - - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 27,000.00 - - - 

รวมงบลงทุน - - 27,000.00 - - - 

รวมงานกิจการประปา 235,177.75 333,189.00 302,810.00 480,000.00 4.90 630,000.00 

รวมแผนงานการพาณิชย์ 235,177.75 333,189.00 302,810.00 480,000.00 4.90 630,000.00 

รวมทุกแผนงาน 20,070,192.41 17,154,509.08  20,807,564.79 39,000,000.00 52.94 40,000,000.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  40,000,000  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน แยกเป็น 

 
แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง รวม 14,819,149  บาท 
งบกลาง รวม 14,819,149  บาท 
  ประเภทค่าช าระหนี้เงินต้น  จ านวน 723,000 บาท   

เพ่ือช าระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ตามโครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 100077121959 ลงวันที่  
6 มิถุนายน 2559  อัตราดอกเบี้ย 3.10 บาทต่อปี ระยะเวลากู้ 10 ปี 
  ประเภทค่าช าระดอกเบี้ย  จ านวน 200,000 บาท  

เพ่ือช าระหนี้ดอกเบี้ยธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ตามโครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 100077121959 ลงวันที่  
6 มิถุนายน 2559 อัตราดอกเบี้ย 3.10 บาทต่อปี ระยะเวลากู้ 10 ปี 
  ประเภทเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม    จ านวน 126,220 บาท    
  เพ่ือใช้จ่ายน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เทศบาล)  
ในอัตราร้อยละ 5  ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง จ านวน 
100,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และส าหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 25,520  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 5,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ในส่วน อปท. จ านวน 20,520 บาท  
  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จ านวน 9,432,000 บาท 

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด    
ที่ มท 0810.6/ว 1238 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
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  ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ   จ านวน 2,688,000 บาท 
  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด    
ที่ มท 0810.6/ว 1238  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ      
  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จ านวน 48,000 บาท 
  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์คนละ 500 บาท ต่อเดือน  จ านวน 8 คน    
  ประเภทส ารองจ่าย จ านวน  1,027,929 บาท    
  เพ่ือใช้จ่ายในกรณีจ าเป็นฉุกเฉิน   เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งไม่มี 
งบประมาณตั้งไว้เป็นการเฉพาะ หรือตั้งไว้ไม่พอจ่ายหรือจ าเป็นในกิจการใดที่เทศบาล 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ก่อน เช่น เกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยฯลฯ   
  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน 
    ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพัฒนาบุคลากร จ านวน 30,000 บาท    
          เพ่ือจ่ายเป็นทุนการศึกษาส าหรับผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรร    
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
    เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประสุขภาพระดับท้องถิ่น   จ านวน 120,000 บาท   

        เพ่ือใช้จ่ายน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพของเทศบาล
ต าบลปรางหมู่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557 โดยเทศบาล  
จ่ายสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข   ที่ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ   
    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน       10,000  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปรางหมู่ โดยประชาชน  
ออม 1 ส่วน รัฐบาลสมทบ 1 ส่วน  และเทศบาลสมทบ 1 ส่วน ตามหนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว 2502  ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2553     
    เงินค่าบ ารุงสมาชิกสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัทลุง   จ านวน  10,000 บาท 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงการเป็นสมาชิกสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง    
ซึ่งเทศบาลต าบลปรางหมู่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 
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    เงินค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   จ านวน    29,000  บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ในจ านวนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับจริงประจ าปีของปีที่ผ่านมา  ไม่รวม
เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี ้ ไม่เกินห้าแสนบาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2556      
  ประเภทเงินช่วยพิเศษ จ านวน    10,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือส าหรับช่วยเหลือค่าท าศพพนักงาน เจ้าหน้าที่  ลูกจ้าง  
ที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ   
บ าเหน็จ/บ านาญ  
  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)   จ านวน 365,000 บาท  
 เพ่ือใช้จ่ายน าส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
โดยตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี  
ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค
และเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป รวม 10,595,040 บาท 
งบบุคลากร รวม  6,620,640 บาท 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว     รวม  6,620,640 บาท   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   
  ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี   จ านวน   695,520 บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จ านวน  2 คน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี   จ านวน    120,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกเทศมนตรี   และรองนายก 
เทศมนตรี จ านวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี     จ านวน     120,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
จ านวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน    198,720 บาท   

       เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
  ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  1,490,400 บาท   

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  12  คน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน  2,850,000 บาท   
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลจ านวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงิน  
รายได้    
  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จ านวน      84,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาลระดับ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน     168,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
นิติกร ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภทเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) จ านวน      54,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มี เหตุพิ เศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก. )   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน    750,000 บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานตามภารกิจ จ านวน  3 อัตรา และพนักงานจ้าง 
 ทั่วไป  จ านวน 3 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน      90,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  
3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

งบด าเนินงาน   รวม  3,389,000 บาท   
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม  2,289,000 บาท   
ค่าตอบแทน   
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    จ านวน      400,000   บาท    

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พนักงานจ้าง หรือลูกจ้าง ของเทศบาลหรือเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ เทศบาล ฯลฯ ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ งการที่ ก าหนด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทค่าเบี้ยประชุม    จ านวน      30,000 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตามความจ าเป็นแก่กิจการใน
หน้าที่ของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน   
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี    รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา 
รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) 
พ.ศ.2557 และเป็นค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการที่เทศบาลแต่งตั้ง  
ที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมได้      
  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน    15,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ ของเทศบาล        
  ประเภทค่าเช่าบ้าน    จ านวน  120,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน  50,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศกึษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล  
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
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ค่าใช้สอย                       
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน   200,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา   ค่าจ้างเหมาบริการ   ค่าติดตั้งไฟฟูา  
ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ     
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ     รวม 90,000 บาท 
   ค่ารับรอง จ านวน     30,000 บาท    ค่ารับรอง จ านวน 20,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาล  ค่ารับรองสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ  รวมถึงการต้อนรับบุคคล หน่วยงานที่มานิเทศ
ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ งร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ  
ของที่ระลึก  ค่าจัดท าเอกสารและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง        

   ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธ ี    จ านวน    60,000 บาท    
เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  ได้แก่  ค่าจัดซื้อธงชาติ   พวงมาลา    

พระบรมสาทิสลักษณ์  ค่าจัดท าพานพุ่ม ตลอดจนงานรับเสด็จฯ  ฯลฯ ส าหรับวันส าคัญต่างๆ    เช่น  
วันปิยมหาราช   วันจักรี  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9    
วันท้องถิ่นไทย เป็นต้น    
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    รวม     604,000   บาท 
   ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน    430,000   บาท    

เพ่ือใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป และเลือกตั้งซ่อม ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจัดสถานที่
ในการเลือกตั้ง ฯลฯ        
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน  100,000   บาท   

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ  ท่าอากาศยาน   
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ฯลฯ ของผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา
เทศบาลและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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   ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา   จ านวน  10,000 บาท    

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าพวงมาลา  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  

ส าหรับวันส าคัญของทางราชการและโอกาสจ าเป็น    

   ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน    จ านวน      20,000 บาท    

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหนทดแทนแก่บุคคลภายนอก

เนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ     

   โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนต าบลปรางหมู่   จ านวน 24,000 บาท       

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าปูายไวนิล ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าวัสดุ-อุปกรณ์   

ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจัดสถานที่   ค่าจัดท าเอกสาร  

ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ     

   โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แกผู่้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงาน

จ้าง ของเทศบาลต าบลปรางหมู่ เช่น  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม       

ค่าวิทยากร   ค่าปูายโครงการ  ค่าจัดท าเอกสาร   ค่าวัสดุเครื่องเขียนต่างๆ  ฯลฯ     

  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน 200,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด  

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟูา รถยนต์ รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ     

ค่าวัสดุ     

  ประเภทวัสดุส านักงาน    จ านวน     200,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟูม ผงหมึกถ่ายเอกสาร 

สิ่งพิมพ์ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน  แบบพิมพ์ต่าง ๆ  แผงกั้นห้ อง 

(Partition) ฯลฯ   

  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จ านวน   20,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาส านักงาน  เช่น ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟูา  สายไฟฟูา  

ปลั๊กไฟฟูา  หลอดไฟฟูา ฯลฯ ส าหรับส านักงานเทศบาล  หรือที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล     
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  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว    จ านวน    20,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล  

เช่น  แปรง ไม้กวาด น้ ายาขัดพ้ืน  น้ ายาเช็ดกระจก ฯลฯ     
  ประเภทวัสดุก่อสร้าง   จ านวน   20,000 บาท    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้  สี แปรงทาสี กระเบื ้อง ตะปู 
ค้อน จอบ เสียม  ฯลฯ  เพ่ือใช้ในส านักงานเทศบาล  หรือในความรับผิดชอบของ
เทศบาล     
  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน  100,000 บาท   

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่งต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน  
แบตเตอรี่  ส าหรับรถจักรยานยนต์ รถบรรทุกขยะ รถยนต์ ฯลฯ    
  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จ านวน  150,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล  น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี  ใช้กับ
รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครื่องพ่นหมอกควันใช้ผสมสารเคมีส าหรับพ่นยุง ฯลฯ   
  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน 20,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นปูาย กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ    
  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน 50,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ ตลับ
ผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ       
หมวดค่าสาธารณูปโภค  รวม  1,100,000  บาท  
  ประเภทค่าไฟฟ้า   จ านวน 1,000,000 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส านักงานเทศบาล  หรือสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล   ค่าไฟฟูาสาธารณะซึ่งเกินสิทธิ์  ฯลฯ     
  ประเภทค่าน้ าประปา    จ านวน  10,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับส านักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แหลมยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก หรือสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล     
  ประเภทค่าโทรศัพท์     จ านวน  10,000 บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับส านักงานเทศบาล      

ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร   จ านวน 10,000 บาท      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข   ค่าธนาณัติ   ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ 
ไปรษณีย์ ฯลฯ     
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  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จ านวน  70,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  

ค่าสื่อสารอ่ืน ๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ     

งบลงทุน  รวม  575,400 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม    575,400 บาท  
  ค่าครุภัณฑ์       
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน       

โครงการปรับปรุงห้องประชุมและโต๊ะบริการ (เคาน์เตอร์)              จ านวน   277,000  บาท 
อาคารส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงห้องประชุมและโต๊ะบริการ (เคาน์เตอร์)  
อาคารส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ หมู่ที่ 5 ต าบลปรางหมู่  รายละเอียดตามแบบ 
แปลนและรายการที่เทศบาลก าหนด              

เก้าอ้ีประธาน – นายกเทศมนตรี               จ านวน     14,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีประธาน – นายกเทศมนตรี ส าหรับห้องประชุม

จ านวน 2 ตัว   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) เก้าอ้ีส านักงานมีพนักพิงบุฟองน้ าหุ้มหนังเทียม  
2) ขนาดไม่น้อยกว่า  (กว้าง x ลึก x สูง)  61 x 70 x 108 - 115 เซนติเมตร 
3) โครงขาเป็นชนิดมีล้อ 5 ขา ผลิตจากโลหะ ปรับระดับสูงต่ าได้ 
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ์
เก้าอี้ประชุม               จ านวน     79,900  บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีประชุม (ขาตัวซี) ส าหรับผู้เข้าประชุม 
จ านวน 17 ตัว  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก x สูง) 57x59x90 เซนติเมตร  
2) โครงสร้างของเก้าอ้ี ผลิตจากเหล็ก ขนาด 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มิลลิเมตร  
    ดัดขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม 
3) ที่นั่ง - พนักพิงบุฟองน้ าหุ้มหนังเทียม  มีท้าวแขน ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม  
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ์
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เก้าอี้อเนกประสงค์               จ านวน     19,500  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีอเนกประสงค์ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
 จ านวน 30 ตัว  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) โครงขาและโครงพนักพิงท าจากเหล็กชุบโครเมียม 
2) ที่นั่ง - พนักพิงบุฟองน้ าหุ้มหนังเทียม   
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ์
เก้าอี้แถวเหล็ก 3 ท่ีนั่ง               จ านวน     20,000  บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีแถวเหล็ก 3 ที่นั่ง ส าหรับผู้มารอรับบริการ 
 จ านวน 4 ชุด                 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) เป็นเก้าอ้ีแถวเดี่ยว 3 ที่นั่ง 
2) ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก x สูง) 1,490 x 500 x 730 มิลลิเมตร 
3) ที่นั่งและพนักพิงชิ้นเดียวกัน มีที่ท้าวแขน ที่นั่งและพนักพิงเป็นเหล็ก 

แผ่นปั๊มข้ึนรูปเป็นตัวเก้าอ้ี พ่นสีอีพ็อกซ่ี (EPOXY)  
4) ขาและแขนเก้าอ้ีเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูป ชุปโครเมี่ยมอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า 

12 มิลลิเมตร 
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ์
โต๊ะพับอเนกประสงค์               จ านวน     32,000  บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 20 ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก x สูง) 1,830 x 600 x 750 มิลลิเมตร 
2) หน้าโต๊ะท าจากไม้ตีโครงบุโฟเมก้าสีขาว หนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร 

      3) ปิดขอบด้วย PVC (EDGE BAND) ด้วยเครื่องอัตโนมัติ 
      4) ขาโต๊ะพับเก็บได้ท าจากเหล็กชุบโครเมียมอย่างดี 

จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ์
  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

ชุดควบคุมระบบเสียงส่วนกลาง               จ านวน      8,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดควบคุมระบบเสียงส่วนกลางส าหรับห้องประชุม  

จ านวน 1 ชุด  
คุณลักษณะพื้นฐาน       
1) เป็นชุดควบคุมเสียงภายในห้องประชุม สามารถปรับ ลด เพิ่ม ความดังเสียงได้ 
2) สามารถส่งสัญญาณเสียงออกไปยังล าโพงได้  
3) สามารถปรับเสียงสูง ต่ า ตามความต้องการได้ 
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ์
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เครื่องขยายเสียง                จ านวน       8,900  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงส าหรับห้องประชุม  

จ านวน 1 ชุด  
คุณลักษณะพื้นฐาน       
1) มีอัตราก าลังไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ 

จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ์
ล าโพงส าหรับติดผนัง               จ านวน    11,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล าโพงติดผนัง จ านวน 2 คู่  
คุณลักษณะพื้นฐาน       
1) เป็นล าโพงเสียง มีคุณภาพใช้ส าหรับระบบเสียงห้องประชุม 

2) สามารถรองรับก าลังขับได้ไม่น้อยกว่า 30 วัตต์  

3) เป็นล าโพงส าหรับติดผนัง 

จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ์
ชุดไมค์ส าหรับห้องประชุม (ส าหรับประธาน)               จ านวน     3,600   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมค์ส าหรับห้องประชุม (ส าหรับประธาน)  

จ านวน 1 ตัว  
คุณลักษณะพื้นฐาน       
1) เป็นไมโครโฟนพร้อมก้านสามารถปรับโค้งงอตามการใช้งานได้ 
2) มีสวิตช์ควบคุม เปิด-ปิด การท างานไมโครโฟน 
3) มีล าโพงในตัว 

      4) มีสวิทช์ ตัดการสนทนา เมื่อกดสวิทช์ ตัดการสนทนาแล้วไมโครโฟน 
ของผู้เข้าร่วมประชุมคนอ่ืนจะถูกตัดสาย และมีเพียงชุดประธาน 
เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ จนกว่าจะยกเลิกปุุมสวิทช์ตัดการสนทนา  

5) มีความเร็วในการรับสัญญาณไม่น้อยกว่า 50 dB 
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ชุดไมค์ประชุม (ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม)               จ านวน    35,000   บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมค์ประชุม (ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม)  
จ านวน 10 ตัว 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1) เป็นไมโครโฟนพร้อมก้านสามารถปรับโค้งงอตามการใช้งานได้ 
2) แสดงการท างานด้วยสัญญาณไฟ 
3) ไมโครโฟนจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟนหรือเมื่อต่อหูฟัง 
4) มีสวิตช์ควบคุม เปิด-ปิด การท างานไมโครโฟน 
5) มีล าโพงในตัว 
6) มีความเร็วในการรับสัญญาณไม่น้อยกว่า 50 dB 
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
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ชุดไมโครโฟนชนิดไร้สาย (ไมค์ลอย)               จ านวน      5,000   บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนชนิดไร้สาย (ไมค์ลอย) จ านวน 1 คู่        
       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

1) เป็นไมโครโฟนชนิดมือถือไร้สาย 
2) สามารถใช้ถ่านขนาด AA ได้ 
3) ประกอบด้วยไมโครโฟน 2 ตัว 
4) มีกล่องอุปกรณ์เก็บชุดไมค์ 
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       
เครื่องรับโทรทัศน์               จ านวน       8,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จ านวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน       
1) ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า (Resolution) 1366x768 พิกเซล 
2) ขนาดจอภาพขั้นต่ า  32 นิ้ว 
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง 
    และภาพยนตร์ 
5) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์               จ านวน     33,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน       
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว  สามารถต่ออุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจาก 

คอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
2) ใช้ LCD Panel  หรือระบบ DLP 
3) ระดับ SVGA และ  XGA  เป็นระดับความละเอียดของภาพที่  True 
4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ า 
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
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  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
มอนิเตอร์                จ านวน      8,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 

จ านวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน       
1) มีขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว 
2) รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
3) มี Refresh  Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
4) มี Contrast Ratio ไมน่้อยกว่า 600:1 
โดยจัดซื้อตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

(ตามที่กระทรวง ICT) ก าหนด 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network              จ านวน  12,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network 

จ านวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน       
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi  
2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
4) มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  MB 
5) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า  

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  

หรือดีกว่า จ านวนกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
8) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ 

ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
โดยจัดซื้อตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

(ตามที่กระทรวง ICT) ก าหนด 

งบเงินอุดหนุน                                             รวม     10,000  บาท  
หมวดเงินอุดหนุน   รวม     10,000  บาท 
  ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     อุดหนุนเทศบาลต าบลร่มเมือง  จ านวน    10,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการด าเนินการของศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอ าเภอ   
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งานบริหารงานคลัง  รวม  2,773,000 บาท  
งบบุคลากร รวม  2,292,000 บาท 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว    รวม  2,292,000 บาท   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน 1,950,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน      42,000  บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองคลัง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน    260,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  1 อัตรา และพนักงาน
จ้างทั่วไป   จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน   40,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  
1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

งบด าเนินงาน   รวม    453,000 บาท    
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม    428,000 บาท   
ค่าตอบแทน   
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน       20,000 บาท    

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง หรือเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล       
  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน      10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ ของเทศบาล        
  ประเภทค่าเช่าบ้าน    จ านวน  48,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน  20,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
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ค่าใช้สอย                       
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 50,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟูา    ค่าติดตั้งประปา 
ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ     
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ     จ านวน     20,000 บาท    ค่ารับรอง จ านวน 20,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาลในการต้อนรับบุคคล หน่วยงาน
ที่มานิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าของ 
ที่ระลึก ค่าจัดท าเอกสารและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง       
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    รวม      125,000 บาท    
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน     70,000 บาท 

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่ น ค่ า เบี้ ย เลี้ ยงในการเดิ นทาง ค่ าพาหนะ ค่ า เช่ าที่ พั ก ค่ าบริ การจอดรถ  
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน 
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของ พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง ลูกจ้างของเทศบาล และ
บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   
   โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน         จ านวน     50,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าจ้าง
เหมาปรับปรุงแผนที่แม่บท  ค่าจ้างพนักงานออกส ารวจข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  

   โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  จ านวน       5,000  บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าปูายโครงการ อาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าจัด
สถานที่  ค่าจัดท าเอกสาร หรือเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ     
  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน 25,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด  
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟูา รถยนต์  รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ     
ค่าวัสดุ   
  ประเภทวัสดุส านักงาน    จ านวน    60,000 บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ ผงหมึกถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ น้ าดื่ม 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ 
สิ่งพิมพ์ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ    
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     ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน 10,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นปูาย กระดาษเขียน

โปสเตอร์ พู่กันและสี และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   
  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน 40,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ 
ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ       
หมวดค่าสาธารณูปโภค  รวม    25,000 บาท    

ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร   จ านวน  25,000 บาท      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  ฯลฯ        

งบลงทุน  รวม  28,000 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม     28,000 บาท  
  ค่าครุภัณฑ์       
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

เครื่องคอมพิวเตอร์                จ านวน  16,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด 

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน       
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
2) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 

ไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หนว่ย 
4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
6) มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
7) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1   

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
โดยจัดซื้อตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

(ตามที่กระทรวง ICT) ก าหนด 
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เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network               จ านวน  12,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network 

จ านวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน       

    1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi  
2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
4) มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  MB 
5) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า  

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  

หรือดีกว่า จ านวนกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
8) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ 

ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
โดยจัดซื้อตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

(ตามที่กระทรวง ICT) ก าหนด 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม   128,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม   128,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   128,000 บาท   
ค่าตอบแทน 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน      10,000 บาท    

เพื ่อจ ่ายเป ็นค่าตอบแทนสมาชิก อปพร.  ในการปฏิบัต ิหน ้าที ่  หรือเป็น
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ฯลฯ   
ค่าใช้สอย    

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ             รวม     118,000 บาท  
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน   80,000 บาท 

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่  ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของ สมาชิก อปพร. และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ    
   โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่   จ านวน 9,000 บาท    
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าปูายโครงการ  ค่าเต็นท์  โต๊ะ เก้าอ้ี  ค่าน้ าดื่มน้ าเข็ง 
ค่าชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ค่าจัดสถานที่  ค่าจัดท าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ 
   โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์   จ านวน 9,000 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าปูายโครงการ  ค่าเต็นท์  โต๊ะ เก้าอ้ี  ค่าน้ าดื่มน้ าเข็ง
ค่าชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ค่าจัดสถานที่  ค่าจัดท าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ     
   โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน      20,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าจัดสถานที่  ค่าจัดท าเอกสาร     ค่าจัดซื้อวัสดุ   อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจัดท าปูายโครงการ ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่าง  ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่  ค่าจัดท าเอกสาร  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ     
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม  1,581,000 บาท 
งบบุคลากร รวม 1,112,000   บาท 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว    รวม  1,112,000 บาท   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน 950,000 บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน      42,000 บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน    108,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน   12,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

งบด าเนินงาน  รวม   455,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   450,000 บาท   
ค่าตอบแทน   
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน      10,000 บาท    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ 
ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของพนักงาน  หรือค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
แก่เทศบาล ฯลฯ    
  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ ของเทศบาล        
  ประเภทค่าเช่าบ้าน    จ านวน  20,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้าน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน  30,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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ค่าใช้สอย                       
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 30,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟูา ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ     
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ     รวม 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง ในการต้อนรับบุคคล  หน่วยงานที่มานิเทศ
ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล รวมไปถึงค่ารับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและผู้เข้าร่วม
ประชุมอ่ืน ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าของขวัญ   ของที่ระลึก  
ค่าจัดท าเอกสารและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง    
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ     รวม      70,000   บาท 
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน      70,000   บาท   

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ    
  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน      50,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น  ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด  
รถยนต์  รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ     

ค่าวัสดุ      
  ประเภทวัสดุส านักงาน  จ านวน   120,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แฟูม กระดาษ ปากกา     
แบบพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ     
  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน     10,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟูา เช่น หลอดไฟฟูา ฟิวส์ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ     
  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน  40,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ ายาขัดพ้ืน 
น้ ายาเช็ดกระจก ฯลฯ     
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  ประเภทวัสดุก่อสร้าง  จ านวน 10,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น  ปูนซีเมนต์  ตะปู  ท่อน้ าและอุปกรณ ์
ประปา ฯลฯ   
  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน   10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม  ล้างอัดขยายรูป 
แผ่นปูาย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ      
  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  20,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล หรือ 
จานบันทึกข้อมูล ค่าหมึกพิมพ์ ฯลฯ    
 หมวดค่าสาธารณูปโภค                    รวม       5,000  บาท   
   ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร จ านวน    5,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าพัสดุไปรษณีย์ ฯลฯ    

งบลงทุน  รวม  14,000 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม     14,000 บาท  
  ค่าครุภัณฑ์       
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                                

ตู้เก็บเอกสาร               จ านวน     14,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2 ชั้น ชนิด 20 ช่อง จ านวน  
4  ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม  2,828,111 บาท 
งบบุคลากร รวม 1,310,400   บาท 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว    รวม  1,310,400 บาท   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน 800,000 บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล จ านวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจาก 
เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า) ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560     
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน    438,400 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) จ านวน        
3 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ  (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า) จัดสรรตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560        
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  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน   72,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยครู

ผู้ดูแลเด็ก) จ านวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า) จัดสรรอัตราคนละ 2,000 บาท ต่อเดือน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 

งบด าเนินงาน  รวม  1,086,711 บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม  1,066,711 บาท     

ค่าใช้สอย                       

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ      รวม    698,800   บาท 

   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   รวม    592,800   บาท 

1)  ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  จ านวน    431,200  บาท 

เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าอาหารกลางวัน เด็ กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ ก 

บ้านแหลมยาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก  จ านวน 88 คน (ข้อมูลเด็กเล็ก 

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)  อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 245 วัน (จ่ายตามเงินอุดหนุน

ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)     

2)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  จ านวน   12,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จ านวน 6 คน คนละ  

2,000 บาท (จ่ายตามเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)   

3)  ค่าจัดการเรียนการสอน  จ านวน   149,600 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านแหลมยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก จัดสรรตามจ านวนเด็กเล็กอัตรา

คนละ 1,700 บาท จ านวน 88 คน (ข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) จ่ายตาม

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

   โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประจ าปี 2561 จ านวน      30,000   บาท    

เพ่ือใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน เช่น 

ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเต็นท์  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ค่าจัดสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าอาหาร  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ         

   โครงการพฒันาเด็กรอบด้านสมดุลและเสริมสร้างสายใยสัมพันธ์ครอบครวั จ านวน      50,000   บาท    

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่ากิจกรรมการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึกพัฒนาเด็กและ 

พ่อแม่  ผู้ปกครองเพ่ือเสริมสร้างสายใยสัมพันธ์ครอบครัว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  

ค่าจัดสถานที่  ค่าพาหนะ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ   
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   โครงการกิจกรรมค่ายกลางวัน (Day  Camp)  ประจ าปี 2561 จ านวน      26,000   บาท    
เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายกลางวัน (Day Camp) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  

ค่าโต๊ะ  เก้าอ้ี  ค่าจัดสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ      

ค่าวัสดุ  
  ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ   จ านวน    367,911 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก        
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 อัตราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน ประกอบด้วย
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
แหลมยางและโรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) จ านวน 104 คน และสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดปรางหมู่นอก จ านวน 88 คน (จากข้อมูลจ านวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ) 

หมวดค่าสาธารณูปโภค                    รวม      20,000  บาท   
  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   จ านวน      20,000  บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยางและศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่ าติดตั้ง  
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ    

งบลงทุน  รวม  15,000 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม     15,000 บาท  
  ค่าครุภัณฑ์       
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                                

โต๊ะท างาน                จ านวน     15,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ส าหรับต าแหน่งครู คศ.1 

จ านวน 2 ชุด และครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย   จ านวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

งบเงินอุดหนุน       รวม     416,000  บาท   
หมวดเงินอุดหนุน     รวม      416,000 บาท   
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
   อุดหนุนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัทลุง เขต 1  จ านวน     416,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียน
บ้านแหลมยางและโรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) จ านวน 104 คน (จากข้อมูล
จ านวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ) อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน 
(นักเรียนไม่เกิน 120 คน จัดสรร 100%)     
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แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม   110,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   110,000 บาท   
ค่าใช้สอย                       
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ      รวม      100,000  บาท     
   โครงการส่งเสริมการจัดท าชุมชนปลอดขยะต าบลปรางหมู่ จ านวน      30,000  บาท  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้ความรู้การจัดการขยะ และการ
รณรงค์การคัดแยกขยะ ได้แก่  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดท าปูายรณรงค์ 
ค่าจัดท าปูายโครงการ   ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 
   โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน      42,000  บาท  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปูองกันโรคไข้เลือดออก เช่น น้ ายาพ่น
หมอกควัน สารก าจัดลูกน้ ายุงลาย (ทรายอะเบท) ชุดพ่นหมอกควัน  ค่าจัดท าปูาย
โครงการ  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 
   โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน      28,000  บาท  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น วัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา  แอลกอฮอร์  ส าลี ค่าจัดท าปูาย
โครงการ  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 
ค่าวัสดุ  
  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน     10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือ น้ ายาดับเพลิง 
และเคมีภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม  2,596,000 บาท 
งบบคุลากร รวม 1,896,000 บาท 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว    รวม  1,896,000 บาท   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน 1,100,000 บาท   
  เพือ่จ่ายเป็นเงินเดอืนให้แกพ่นกังานเทศบาล จ านวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน      42,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน    670,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  1 อัตรา และพนักงาน 
จ้างทั่วไป   จ านวน 5 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน      84,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  
1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

งบด าเนินงาน   รวม 676,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม  671,000 บาท   
ค่าตอบแทน   
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน        20,000  บาท    
      เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ฯลฯ   เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555    
  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน      10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ ของเทศบาล        
  ประเภทค่าเช่าบ้าน    จ านวน  36,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน  20,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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 ค่าใช้สอย                       
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 20,000 บาท   
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาท าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาแบกหามสัมภาระ ค่าก าจัดปลวก  ฯลฯ      
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ     จ านวน     10,000 บาท    ค่ารับรอง จ านวน 20,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาล ในการต้อนรับบุคคล 
หน่วยงานที่มานิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ของที่ระลึก ค่าจัดท าเอกสารและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรอง       
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   รวม      70,000  บาท 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน      70,000 บาท   

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่ น ค่ า เบี้ ย เลี้ ยงในการเดิ นทาง ค่ าพาหนะ ค่ า เช่ าที่ พั ก ค่ าบริ การจอดรถ  
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน 
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
  ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 70,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  
โต๊ะ เก้าอ้ี  เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์  ฯลฯ   
ค่าวัสดุ   
 ประเภทวัสดุส านักงาน    จ านวน    40,000 บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ ผงหมึกถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ น้ าดื่ม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แฟูม กระดาษ ปากกา  
แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ฯลฯ     
 ประเภทวัสดุก่อสร้าง   จ านวน   95,000 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี กระเบื้อง ตะปู ค้อน 
จอบ เสียม  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  เพ่ือใช้ในส านักงานเทศบาล  หรือในความ
รับผิดชอบของเทศบาล     
  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน  70,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่งต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน  
แบตเตอรี่  หัวเทียน ฯลฯ 
  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน  150,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี  ใช้กับ
รถจักรยานยนต์  หรือเครื่องจักรที่ขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ฯลฯ   
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  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน 10,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แผ่นปาูย  กระดาษเขียน   โปสเตอร ์ 

พู่กนัและสี และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ    
  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน 50,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ ตลับ
ผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ         
 หมวดค่าสาธารณูปโภค  รวม    5,000 บาท    

ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร   จ านวน        5,000 บาท      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าพัสดุ ฯลฯ     

งบลงทุน    รวม 24,000 บาท   
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน  24,000 บาท  
  ค่าครุภัณฑ์     
  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

โต๊ะท างาน                จ านวน     10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงาน

ธุรการช านาญงาน และต าแหน่งนายช่างเขียนแบบช านาญงาน  จ านวน 2 ชุด โดย
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

ตู้เก็บเอกสาร               จ านวน     14,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2 ชั้น ชนิด 20 ช่อง จ านวน  
4  ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

งานไฟฟ้าถนน รวม  2,812,200 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   200,000 บาท   
ค่าใช้สอย   
  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 100,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินคา่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ไฟฟูาสาธารณะ ฯลฯ   
ค่าวัสดุ 

 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน  100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาสาธารณะ เช่น หลอด ฟิวส์ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ   
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งบลงทุน  รวม 1,666,000 บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม  1,666,000 บาท  

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รวม    198,000  บาท 

 โครงการปรับพื้นที่เพื่อท าสนามกีฬาเทศบาลต าบลปรางหมู่ จ านวน    198,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างปรับพ้ืนที่เพ่ือท าสนามกีฬาเทศบาลต าบลปรางหมู่ หมู่ที่ 5 

โดยพ้ืนที่ปรับสนาม ขนาดกว้าง 65.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร  รายละเอียดตาม  

แบบแปลนและรายการที่เทศบาลก าหนด  พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 

จ านวน 1 ปูาย   

 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 1,468,000  บาท 

 โครงการติดตั้งราวกันตกหานตกวัด (Guard rail)  หมู่ที่ 5 จ านวน    499,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างติดตั้งราวกันตกหานตกวัด (Guard rail) ขนาดกว้าง       

0.31 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 2.50 มิลลิเมตร ระยะทางยาว 264.00 เมตร  รายละเอียด

ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลก าหนด  พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 

จ านวน  1 ปูาย  

 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนสายทางเข้าส านักงาน จ านวน    490,000  บาท 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ หมู่ที่ 5 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าส านักงาน

เทศบาลต าบลปรางหมู่ หมู่ที่ 5 โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด   1.00 x 1.00 

เมตร จ านวน 159 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด   1.40 x 1.40 เมตร 

จ านวน 11 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลก าหนด พร้อมติดตั้ง

ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าส านักงานเทศบาล จ านวน    479,000  บาท 

ต าบลปรางหมู่ หมู่ที่ 5 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าส านักงาน

เทศบาลต าบลปรางหมู่ หมู่ที่ 5 ต าบลปรางหมู่  ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 120 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลต าบลปรางหมู่ก าหนด พร้อมติดตั้ง

ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย 
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งบเงินอุดหนุน                                         รวม   946,200 บาท  
หมวดเงินอุดหนุน   
  ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
   อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง    จ านวน  946,200 บาท  

           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า แรงสูง และไฟฟูา
สาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปรางหมู่      

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม   278,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 278,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   278,000 บาท   
ค่าใช้สอย   
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   รวม    278,000 บาท 
   ค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะ    จ านวน   240,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ทิ้งขยะและก าจัดขยะตามปริมาณของขยะหรือเที่ยว
ต่อวันให้แกผู่้รับจ้างหรือหน่วยงานราชการ     
            โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน   38,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยหรือ 
สิ่งปฏิกูล  โดยผู้รับจ้างจะต้องสามารถเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
ได้ 100% ของจ านวนผู้ใช้ถังขยะทั้งหมด จะได้รับค่าจ้าง 20% ของจ านวนเงิน
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลที่เก็บได้ 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม   186,500 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 186,500 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   186,000 บาท   
ค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       รวม    186,500 บาท 
   โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ จ านวน  103,000 บาท 
         เพ่ือใช้จ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ 
อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าท่ีพัก  ค่าพาหนะ ฯลฯ     
   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน  53,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสถานที่  โต๊ะ  เครื่องเสียง ค่าอาหาร   อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าจัดท าปูายโครงการ  ค่าจัดท าปูายศูนย์พัฒนาฟ้ืนฟูส่งเสริมคุณภาพชีวิตและอาชีพ
ผู้สูงอายุและคนพิการต าบลปรางหมู่ ฯลฯ    
   โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลปรางหมู่ จ านวน  30,500 บาท  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล การฝึกอบรม
และการศึกษาดูงานนอกสถานที่  เพ่ือการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลปรางหมู่  เช่น    
ค่าน้ าดื่ม ค่าอาหารกลาง  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารถ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน
การฝึกอบรมต่าง ๆ  ฯลฯ    
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม   410,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 410,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   410,000 บาท   
ค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   รวม     340,000 บาท 
   โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ต าบลปรางหมู่ ครั้งท่ี  34   จ านวน  300,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดเตรียม
สนาม ค่าจัดเตรียมสถานที่  วันเปิด-ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ าดื่ม น้ าแข็ง   
ของรางวัล  เงินรางวัล ฯลฯ     

โครงการส่งเด็กปฐมวัย นักเรียน เยาวชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ในระดับต่าง ๆ จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียน นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

นักเรียนอ าเภอเมืองพัทลุง เป็นค่าชุดนักกีฬา กรีฑา  ค่าเช่ารถรับ-ส่งนักกีฬา  น้ าดื่ม  
น้ าแข็ง  น้ ามันมวย วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการแข่งขัน ฯลฯ    

โครงการร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลอ าเภอเมืองพัทลุงคัพ ครั้งที่ 14 จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลอ าเภอเมืองพัทลุงคัพ   

เป็นค่าชุดนักกีฬา น้ าดื่ม น้ าแข็ง น้ ามันมวย วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการแข่งขัน ฯลฯ    
ค่าวัสดุ 
  ประเภทวัสดุกีฬา  จ านวน  70,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล      
ตาข่ าย  ฯลฯ  มอบให้ ศู นย์ กี ฬาประจ าหมู่ บ้ านของต าบลปรางหมู่  จ านวน  
9 หมู่บ้าน เพ่ือใช้ในการออกก าลังกาย และฝึกซ้อมเพ่ือแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์
ประจ าปี    

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม   210,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 180,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   180,000 บาท   
ค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   รวม     180,000 บาท 

โครงการวันกตัญญูรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ  จ านวน 70,000 บาท 
เพ่ือใช้จ่ายในการจัดกรรมวันกตัญญูรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ เช่น ค่าจัดเตรียม

สถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าจัดพานดอกไม้  ค่าอาหาร ค่าน้ า
ดื่ม ค่าน้ าแข็ง ค่าเครื่องถวายสังฆทาน ฯลฯ     
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โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี 2561 จ านวน      60,000 บาท 
เพ่ือใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561  เช่น 

ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเต็นท์  โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของขวัญ 
รางวัล ฯลฯ        
   โครงการประเพณีออกพรรษาแข่งโพนลากพระ จ านวน 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งโพนเข้าร่วมการแข่งขันในงานแข่งโพน
ประจ าปีจังหวัดพัทลุง เช่น ค่าชุดนักกีฬาแข่งโพน ค่าพาหนะรับ-ส่ง หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และค่าจัดท าเรือพระ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างช่างในการจัดท าเรือพระ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ    

งบเงินอุดหนุน                                         รวม   30,000 บาท  
หมวดเงินอุดหนุน   
  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 
   อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลปรางหมู่    จ านวน  30,000 บาท  

           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการแข่งขันว่าวประเพณี 
ของสภาวัฒนธรรมต าบลปรางหมู่      
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แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม   43,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 43,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   43,000 บาท      
ค่าใช้สอย                   
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       รวม     43,000 บาท 

 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 การเกษตรประจ าต าบลปรางหมู่ จ านวน      43,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลปรางหมู่ เช่น ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในส านักงาน ฯลฯ     
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แผนงานการพาณิชย์ 

งานกิจการประปา รวม   630,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 630,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   630,000 บาท      
ค่าใช้สอย                       
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 130,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าสูบน้ า ค่าติดตั้งประปา ค่าซ่อมแซมกิจการ
ประปา ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ า ฯลฯ     
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    รวม    300,000  บาท 

 โครงการจ้างเหมาเก็บค่าน้ าประปา จ านวน    300,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บค่าน้ าประปา ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลปรางหมู่  โดยผู้รับจ้างจะต้องสามารถเก็บค่าน้ าประปา
เดือนปัจจุบันได้ 100 % ของจ านวนผู้ใช้ประปาทั้งหมดของเดือนนั้น ๆ โดยได้รับค่าจ้าง
จ านวน 25 % ของจ านวนเงินค่าน้ าที่เก็บได้ 
ค่าวัสดุ 
 ประเภทวัสดุก่อสร้าง   จ านวน   100,000 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี กระเบื้อง ตะปู ค้อน 
จอบ เสียม  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  เพ่ือใช้ในส านักงานเทศบาล  หรือในความ
รับผิดชอบของเทศบาล     
  ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ   จ านวน  100,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มาตรวัดน้ า หรือวัสดุอ่ืน ๆ ฯลฯ    
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                                              แผนงาน                                                              
 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน 
สาธารณ 

สุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
เคหะชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ 
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

งบกลาง งบกลาง ค่าช าระหนี้เงินต้น 723,000           723,000 
ค่าช าระดอกเบีย้ 200,000           200,000 
เงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม   

126,220           126,220 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,432,000           9,432,000 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,688,000           2,688,000 
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 48,000           48,000 
ส ารองจ่าย 1,027,929           1,027,929 
รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน             
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
พัฒนาบุคลากร 

30,000           30,000 

เงินสมทบเข้ากองทุนหลัก
ประสุขภาพระดับท้องถิ่น   

120,000           120,000 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

10,000           10,000 

เงินค่าบ ารุงการเป็นสมาชิก
สมาคมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 

10,000           10,000 

เงินค่าบ ารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย   

29,000           29,000 

ประเภทเงินช่วยพิเศษ 10,000           10,000 
บ าเหน็จ/บ านาญ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)   

365,000           365,000 
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                                                            แผนงาน                                                              
 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
เคหะชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

งบบุคลากร เงินเดือน  
(ฝุายการเมือง) 

เงินเดือนนายกเทศมนตรี/
รองนายกเทศมนตรี   

 695,520          695,520 

เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายกเทศมนตรี/
รองนายกเทศมนตรี   

 120,000          120,000 

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี     

 120,000          120,000 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ
นายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 

 198,720          198,720 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1,490,400          1,490,400 

เงินเดือน  
(ฝุายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน  4,800,000  1,750,000   1,100,000     7,650,000 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  84,000          84,000 
เงินประจ าต าแหน่ง     210,000  42,000   42,000     294,000 
เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
(พ.ต.ก.) 

 54,000          54,000 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     1,010,000   546,400   670,000     2,226,400 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง     130,000  84,000   84,000     298,000 
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                                                              แผนงาน                                                              
 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
เคหะชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชนแ์กอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น   

 420,000 10,000 10,000   20,000     460,000 

ค่าเบี้ยประชมุ  30,000          30,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

 25,000  10,000   10,000     45,000 

ค่าเช่าบ้าน    168,000  20,000   36,000     224,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร   

 70,000  30,000   20,000     120,000 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

 250,000  30,000   20,000    130,000 430,000 

รายจา่ยเกีย่วกบัการรับรอง
และพิธกีาร     

 20,000  20,000   10,000     50,000 

ค่ารับรอง  30,000          30,000 
ค่าใช้จา่ยในการจัดงานรัฐพธิี    60,000          60,000 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

            

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  430,000          430,000 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

 170,000 80,000 70,000   70,000     390,000 
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                                                              แผนงาน                                                              
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
เคหะชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา   

 10,000          10,000 

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรอืค่า
สินไหมทดแทน   

 20,000          20,000 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน 

 24,000          24,000 

โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

 50,000          50,000 

โครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ 

 5,000          5,000 

โครงการรณรงค์ปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่  

  9,000         9,000 

โครงการรณรงค์ปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์ 

  9,000         9,000 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

  20,000         20,000 

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน    431,200        431,200 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแล
เด็ก 

   12,000        12,000 

ค่าจัดการเรียนการสอน    149,600        149,600 
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                                                              แผนงาน                                                              
 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
เคหะชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

  โครงการกิจกรรมค่าย
กลางวัน (Day Camp) 

   26,000        26,000 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
ภาคฤดูร้อน ประจ าปี2561 

   30,000        30,000 

โครงการพัฒนาเด็กรอบด้าน
สมดุลและเสริมสร้างสายใย
สัมพันธ์ครอบครัว 

   50,000        50,000 

โครงการส่งเสริมการจัดท า
ชุมชนปลอดขยะต าบล 
ปรางหมู่ 

    30,000       30,000 

ค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะ       240,000     240,000 
โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

      38,000     38,000 

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจ
ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ 

       103,000    103,000 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
กลุ่มสตรีต าบลปรางหมู่ 

       30,500    30,500 

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 20,000          20,000 

โครงการส่งเด็กประถมวัย 
นักเรียน เยาวชน เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา กรีฑา ในระดับ
ต่าง ๆ  

        20,000   20,000 
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                                                              แผนงาน                                                              
 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
เคหะชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

   โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

       53,000    53,000 

โครงการกีฬามวลชน
สัมพันธ์ต าบลปรางหมู ่ 

        300,000   300,000 

โครงการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

    42,000        

โครงการปูองกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

    28,000        

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลอ าเภอเมืองพัทลุง
คัพ 

        20,000   20,000 

โครงการวันกตัญญูรดน้ า 
ขอพรผู้สูงอาย ุ

        70,000   70,000 

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ   

        60,000   60,000 

โครงการประเพณีออก
พรรษาแข่งโพนลากพระ 

        50,000   50,000 

โครงการจ้างเหมาเก็บค่า
น้ าประปา 

          300,000 300,000 

โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
เกษตรประจ าต าบลปรางหมู่ 

         43,000  43,000 
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                                                              แผนงาน                                                              
 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
เคหะชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    225,000  50,000   170,000     445,000 
ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน  260,000  120,000   40,000     420,000 

วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ  20,000  10,000   100,000     130,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว  20,000    40,000        60,000 
วัสดุก่อสร้าง  20,000  10,000   95,000    100,000 225,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  100,000     70,000     170,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  150,000     150,000     300,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่  30,000  10,000   10,000     50,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์    90,000  20,000   50,000     160,000 
วัสดุอื่น ๆ(อาหารเสริมนม)    367,911        367,911 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์   

    10,000       10,000 

วัสดุกีฬา         70,000   70,000 
วัสดุอื่น ๆ           100,000 100,000 

ค่าสาธารณูปโภค 
 

ค่าไฟฟูา  1,000,000          1,000,000 
ค่าน้ าประปา    10,000          10,000 
ค่าโทรศัพท์     10,000          10,000 
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข  
ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตรา
ไปรษณียากร   

 35,000  5,000   5,000     45,000 
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                                                             แผนงาน                                                              
 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
เคหะชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

 70,000  20,000        90,000 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  442,400  29,000   24,000     495,400 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  48,000          48,000 
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ  72,000          72,000 
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

 41,000     76,000     41,000 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับพื้นที่เพื่อท า
สนามกีฬาเทศบาลต าบล
ปรางหมู่ 

      198,000     198,000 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายทางเข้าส านักงาน
เทศบาลต าบลปรางหมู่  
หมู่ที่ 5 

      479,000     479,000 

โครงการติดตั้งราวกันตก
หานตกวัด (Guard rail) 
หมู่ที่ 5 

      499,000     499,000 

โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล.ริมถนนทางเข้า
ส านักงานเทศบาลต าบล
ปรางหมู่ หมู่ที่ 5 

      490,000     490,000 
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                                                             แผนงาน                                                              
 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
เคหะชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเทศบาลต าบล
ร่มเมือง 

 10,000          10,000 

อุดหนุนส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพัทลุง เขต 1 

   416,000        416,000 

อุดหนุนการไฟฟาูส่วน
ภูมิภาคจังหวัดพัทลุง   

      946,200     946,200 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลปรางหมู ่

        30,000   30,000 

รวม 14,819,149 13,368,040 128,000 4,409,111 110,000 - 5,686,200 186,500 620,000 43,000 630,000 40,000,000 
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