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  ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
เรียน  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
 บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ต่อสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่ จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

1.  สถานะการคลัง 
  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561    ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2561    เทศบาลต าบลปรางหมู่     
      มีสถานะการเงิน   ดังนี้ 
 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น       13,107,129.71   บาท 
 เงินสะสม 3,948,928.86   บาท 
 ทุนส ารองเงินสะสม 8,070,386.77   บาท 
 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน -  โครงการ   รวม      -   บาท  

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 ณ  วันที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น 32,164,970.84  บาท   ประกอบด้วย 
          หมวดภาษีอากร                           918,255.16     บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    140,721.91   บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 37,371.39 บาท  
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     712,803.00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด - บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                                                          - บาท 

หมวดภาษีจัดสรร                                                               12,924,911.91 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                  1,582,333.50 บาท 
 (2)  เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน                              9,756,574.00 บาท 
 (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  30,768,651.71  บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง    10,614,144.55  บาท 
 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 9,255,653.00  บาท 
 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ             2,711,824.52 บาท 
  และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 
 งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 7,837,188.38  บาท 
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 งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) -  บาท 
 งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 349,841.26  บาท 
 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 15,081,936.00  บาท 
 (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  -  บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

 
 2.1  รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

รายได้จัดเก็บเอง    
   หมวดภาษีอากร 950,644.58 1,573,000 1,097,000 
   หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับและใบอนุญาต 195,580.50 268,400 209,900 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 88,768.75 150,000 100,000 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 894,968.00 1,200,000 1,000,000 
   หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 44,585.67 90,000 50,500 
   หมวดรายได้จากทุน - 3,000 500 
   รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,174,547.50 3,284,400 2,457,900 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 15,262,033.81 14,916,000 17,179,000 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,262,033.81 14,916,000 17,179,000 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน 

17,869,936.00 21,799,600 19,363,100 

   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น 

17,869,936.00 21,799,600 19,363,100 

รวม 35,306,517.31 40,000,000 39,000,000 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

 
 

 2.2 รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2560 
ประมาณการ 

ปี 2561 
ประมาณการ 

ปี 2562 
จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 12,328,468.79 14,819,149 15,749,136 
   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ
ค่าจ้างชั่วคราว 

11,866,493.00 13,231,040 13,676,400 

   งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค 

4,816,021.71 8,225,211 7,580,164 

   งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

888,965.20 2,322,400 1,204,300 

   งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) - - - 
   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,634,495.42 1,402,200 790,000 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 31,534,444.12 40,000,000 39,000,000 
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2.3 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จ าเป็นต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           
     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 35 (จ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท) 
 (1) เงินเดือนพนักงาน      จ านวน   22  อัตรา  7,140,040   บาท   

  (2) เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน    6  อัตรา  294,000   บาท 
 (3) เงินเพ่ิมอ่ืนๆ   138,000   บาท 
  (4) เงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า  -   บาท 
 (5) เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง    1,965,000   บาท 
       (พนกังานจ้างท่ัวไป 9 อัตรา / พนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา)                       
  (6) เงินเบี้ยกันดาร   -   บาท 
  (7) เงินช่วยเหลือบุตร  -   บาท 
  (8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  122,000   บาท 
  (9) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    -   บาท 
  (10) เงินค่าเช่าบ้าน  228,000   บาท 
  (11) เงินท าขวัญ   -   บาท    
 (12) เงินช่วยเหลือค่าท าศพ   7,000   บาท 
  (13) เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า    -   บาท 
  (14) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ  -   บาท 
 (15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  132,700   บาท 
  (16) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญฯ   393,000   บาท 
 (17) เงินส ารองส าหรับเงินเดือนและค่าจ้างท่ีก าหนดใหม่   -   บาท 
  (18) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  (พนง.จ้างท่ัวไป 9 อัตรา /ภารกิจ 7 อัตรา) 236,000   บาท 
  (19) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  40,000   บาท 
   (20) เงินอ่ืนๆ    -   บาท 
        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,695,740   บาท 

 
 
 
 หมายเหตุ  คิดเป็นร้อยละ   27.42   ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง    จังหวัดพัทลุง 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
   - แผนงานบริหารทั่วไป 12,548,640.00 
   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 319,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   - แผนงานการศึกษา 4,512,424.00 
   - แผนงานสาธารณสุข 300,000.00 
   - แผนงานสังคมสงเคราะห์ - 
   - แผนงานเคหะและชุมชน 4,152,000.00 
   - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 198,000.00 
   - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 600,000.00 
ด้านเศรษฐกิจ  
   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
   - แผนงานการเกษตร 40,800.00 
   - แผนงานการพาณิชย์ 580,000.00 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   - แผนงานงบกลาง 15,749,136.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 39,000.000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
งบกลาง 

 

งบ                           งาน งานงบกลาง งาน งาน รวม 

งบกลาง     
     งบกลาง  15,356,136    15,356,136 
     บ าเหน็จ/บ านาญ      393,000        393,000 

รวม 15,749,136   15,749,136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
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) 4,326,000 2,385,000  6,711,000 

งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน    235,000    108,000   343,000 
ค่าใช้สอย  1,195,000    190,000  1,385,000 
ค่าวัสดุ    420,000     95,000    515,000 
ค่าสาธารณูปโภค    950,000     20,000    970,000 

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์            
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน            

รวม  9,750,640 2,798,000         12,548,640 
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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     80,000       80,000 
ค่าใช้สอย     48,000       48,000 
ค่าวัสดุ     20,000       20,000 
ค่าสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์   171,000     171,000  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน     

รวม 319,000   319,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
แผนงานการศึกษา 

 

งบ                           งาน 
งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

งานการศึกษา 
ไม่ก าหนดระดับ 

รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝุายการเมือง)     
เงินเดือน (ฝุายประจ า)   1,043,040          1,278,720  2,321,760 

งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน     75,000       75,000 
ค่าใช้สอย   120,000 833,800    953,800 
ค่าวัสดุ   140,000 421,564 80,000   641,564 
ค่าสาธารณูปโภค        20,000      20,000 

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์   20,300       20,300 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน    480,000     480,000 

รวม 1,398,340         3,034,084 80,000 4,512,424 
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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    20,000     20,000 
ค่าสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์      
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน 180,000     180,000   

รวม 300,000   300,000 
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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) 2,019,000   2,019,000 

งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน     92,000       92,000 
ค่าใช้สอย   145,000    52,000 316,000   513,000 
ค่าวัสดุ  310,000   100,000    410,000 
ค่าสาธารณูปโภค      5,000        5,000 

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์    35,000       35,000 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    978,000     978,000 

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน    100,000     100,000 

รวม 2,606,000 1,230,000 316,000 4,152,000 
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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  198,000   198,000 
ค่าวัสดุ     
ค่าสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์     
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน     

รวม 198,000   198,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

งบ                           งาน งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาและ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝุายการเมือง)     
เงินเดือน (ฝุายประจ า)     

งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน     
ค่าใช้สอย   320,000 180,000    500,000 
ค่าวัสดุ    70,000      70,000 
ค่าสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์     
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน         30,000    30,000    

รวม 390,000 210,000  600,000 
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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 40,800   40,800 
ค่าวัสดุ     
ค่าสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์     
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน     

รวม 40,800   40,800 
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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 350,000   350,000 
ค่าวัสดุ 230,000   230,000 
ค่าสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์     
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน     

รวม 580,000   580,000 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

........................................... 
 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้          
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  
 ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 
 ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 39,000,000  บาท  
             ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  39,000,000  บาท โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงานได้ดังนี้             

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,548,640 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 319,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 4,512,424 
แผนงานสาธารณสุข 300,000 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ - 
แผนงานเคหะและชุมชน 4,152,000 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   198,000 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 600,000 

ด้านเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
แผนงานการเกษตร 40,800 
แผนงานการพาณิชย์ 580,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
งบกลาง      15,749,136 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 39,000,000 
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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. 2562 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

 

 รายรับจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

หมวดภาษีอากร       

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 229,033.18 258,251.50 296,518.13 260,000.00 23.08 320,000.00 

ภาษีบ ารุงท้องที่ 65,153.95 65,111.75 65,870.20 73,000.00 -8.22 67,000.00 

ภาษีปูาย 127,043.00 137,746.00 204,975.00 140,000.00 50.00 210,000.00 

อากรรังนกอีแอ่น 277,178.12 1,047,954.68 383,281.25 1,100,000.00 -54.55 500,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 698,408.25 1,509,063.93 

93 

950,644.58 1,573,000.00 -30.26 1,097,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 159,400.00 168,440.00 167,040.00 190,000.00 -5.26 180,000.00 

ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ 510.00 - 230.00 1,000.00 -50.00 500.00 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 510.00 490.00 620.00 1,000.00 - 1,000.00 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  1,320.00 1,960.00 2,420.50 5,000.00 -40.00 3,000.00 

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

ค่าปรับผิดสัญญา 14,900.00 46,900.00 1,000.00 50,000.00 -96.00 2,000.00 

ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 9,000.00 9,900.00 10,900.00 10,000.00 20.00 12,000.00 
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 รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

ค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งประปาครั้งแรก 7,000.00 39,000.00 13,250.00 10,000.00 - 10,000.00 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง 20.00 50.00 120.00 400.00 - 400.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 192,660.00 266,740.00 195,580.50 268,400.00 -21.80 209,900.00 

 

00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       

ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 120,705.49 99,492.50 88,768.75 150,000.00 -33.33 100,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 120,705.49 99,492.50 88,768.75 150,000.00 -33.33 100,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       

ค่าน้ าประปา 768,832.00 829,420.00 894,968.00 1,200,000.00 -16.67 1,000,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 768,832.00 829,420.00 894,968.00 1,200,000.00 -16.67 1,000,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       

ค่าขายแบบแปลน 23,300.00 13,500.00 44,500.00 40,000.00 25.00 50,000.00 

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  2,000.00 530.00 85.67 50,000.00 -99.00 500.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 25,300.00 14,030.00 44,585.67 90,000.00 -43.89 50,500.00 

หมวดรายได้จากทุน       

รายได้จากทุนอ่ืน ๆ  - - - 3,000.00 -100.00 - 

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน - - - - 100.00 500.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน - - - 3,000.00 -83.33 500.00 
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 รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

หมวดภาษีจัดสรร       

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 86,949.99 465,951.26 294,138.34 500,000.00 -35.40 323,000.00 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ 7,798,766.20 6,950,410.04 7,852,888.12 7,500,000.00 20.00 9,000,000.00 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ ฯ (1 ใน 9) 1,815,329.86 2,488,388.68 1,942,049.33 2,500,000.00 -14.00 2,150,000.00 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 112,948.14 40,925.18 56,005.02 70,000.00 -12.86 61,000.00 

ภาษีสุรา 1,070,781.15 1,057,861.10 1,076,838.89 1,100,000.00 7.64 1,184,000.00 

ภาษีสรรพสามิต 1,846,205.27 2,278,821.54 2,595,404.23 1,850,000.00 54.27 2,854,000.00 

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ 646.50 646.50 - 1,000.00 - 1,000.00 

ค่าภาคหลวงแร่ 40,292.22 34,955.09 38,557.60 50,000.00 - 50,000.00 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 40,998.25 35,847.13 33,541.58 50,000.00 - 50,000.00 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 1,186,410.00 1,254,572.00 1,369,340.00 1,280,000.00 17.19 1,500,000.00 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 1,530.00 2,040.00 - 5,000.00 -80.00 1,000.00 

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ  - 97 3,270.70 10,000.00 -50.00 5,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,000,857.58 14,610,515.52 15,262,033.81 14,916,000.00 15.17 17,179,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       

เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 4,460,726.00 3,830,927.00 17,869,936.00 21,799,600.00 -11.18 19,363,100.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,460,726.00 3,830,927.00 17,869,936.00 21,799,600.00 -11.18 19,363,100.00 

รวมทุกหมวด 20,267,489.32 21,160,188.95 35,306,517.31 40,000,000.00 -2.50 39,000,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น    39,000,000.00   บาท  แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร   รวม 1,097,000 บาท 
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ านวน 320,000 บาท  

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี          จ านวน 67,000 บาท 
   ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อย 
  กว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ภาษีป้าย           จ านวน  210,000 บาท     
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
อากรรังนกอีแอ่น    จ านวน  500,000 บาท 
   ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อย 
  กว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 209,900 บาท 
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย   จ านวน 180,000 บาท                                       
   ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อย 
  กว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นประกาศ         จ านวน 500 บาท                                       
   ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อย 
  กว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์               จ านวน 1,000 บาท                                       
   ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ           จ านวน 3,000 บาท                                                            
   ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อย 
  กว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก       จ านวน 1,000 บาท                                 
   ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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ค่าปรับผิดสัญญา จ านวน 2,000 บาท                                              
   ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อย 
  กว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ        จ านวน 12,000 บาท                      
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
ค่าธรรมเนียมขอติดตั้งประปาครั้งแรก              จ านวน 10,000 บาท                      
   ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง  จ านวน 400 บาท                              
   ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน 100,000 บาท                                 
  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ย 
  ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  รวม 1,000,000 บาท 
ค่าน้ าประปา  จ านวน 1,000,000 บาท 
   ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อย 
  กว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  รวม 50,500 บาท 
 ค่าขายแบบแปลน   จ านวน 50,000 บาท 

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน  
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ    จ านวน 500 บาท 
   ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อย 
  กว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 

หมวดรายได้จากทุน             รวม  500 บาท 
  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  จ านวน 500 บาท 

   ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้มาก 
  กว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,179,000 บาท 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์    จ านวน 323,000 บาท     
  ประมาณการไวน้อ้ยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะไดร้ับการจัดสรรน้อยลง 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ    จ านวน 9,000,000 บาท     
   ประมาณการไวสู้งกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึน้ 
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)    จ านวน 2,150,000 บาท     
   ประมาณการไวน้อ้ยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะได้รับการจัดสรรนอ้ยลง 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จ านวน 61,000 บาท 
    ประมาณการไวน้อ้ยกว่าปีงบประมาณที่ผา่นมาเพราะคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง 
ภาษีสุรา   จ านวน 1,184,000 บาท 
   ประมาณการไวสู้งกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึน้ 
 ภาษีสรรพสามิต    จ านวน 2,854,000 บาท 
   ประมาณการไวสู้งกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึน้ 
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จ านวน 1,000 บาท 
   ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าภาคหลวงแร่      จ านวน 50,000 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   จ านวน 50,000 บาท                                               
   ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน จ านวน  1,500,000 บาท 
   ประมาณการไวสู้งกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึน้ 
ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล          จ านวน 1,000 บาท                                                           
   ประมาณการไวน้้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมาเพราะคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง 
ภาษีจัดสรรอื่นๆ         จ านวน 5,000 บาท 
   ประมาณการไวน้้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมาเพราะคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง 

                           รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุน รวม  19,363,100 บาท  
 เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน    จ านวน  19,363,100 บาท 

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นการตั้งรับเพ่ิมเติม 
   นอกเหนือจากรายรับในปีที่ผ่านมา  
   เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              170,000   บาท 
      (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว) 

   เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา             67,800   บาท 
      เด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและ 
      ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษา   421,564  บาท 
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 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา     480,000  บาท 

 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย       490,000  บาท 

 เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ  4,224,000  บาท 
    และทุพพลภาพ(เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ   

 เงินอุดหนุนส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส     48,000  บาท 
    ทางสังคม (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์      

 เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนส าหรับ 9,277,200  บาท 
    สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)    

 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   180,000  บาท 

 เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ      3,834  บาท 
    สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์  
    ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     1,278,720  บาท
    เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการส าหรับ 
    ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก 

 เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า     19,170  บาท 
    ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
    อัครราชกุมารี 

 เงินอุดหนุนทั่วไปอื่น ๆ             2,702,812   บาท
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                             รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

แผนงานงบกลาง       

งานงบกลาง       

งบกลาง       

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

     ค่าช าระหนี้ดอกเบี้ย - - 36,817.50 200,000.00 -10.00 180,000.00 

เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 78,427.00 94,388.00 112,646.00 126,220.00 5.13 132,700.00 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - - 8,382,800.00 9,432,000.00 -1.64 9,277,200.00 

เบี้ยยังชีพคนพิการ - - 1,952,800.00 2,688,000.00 57.14 4,224,000.00 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 42,000.00 40,500.00 

.005 

42,000.00 48,000.00 - 48,000.00 

ส ารองจ่าย 707,605.00 528,160.00 542,780.00 1,027,929.00 -41.15 604,936.00 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพัฒนาบุคลากร - - 30,000.00 30,000.00 -100.00 - 

เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 - 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 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2562 

เงินค่าบ ารุงสมาชิกสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - - 10,000.00 -100.00 - 

เงินค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 25,474.74 25,410.92 26,397.29 29,000.00 1.03 29,300.00 

เงินช่วยพิเศษ - - - 10,000.00 -30.00 7,000.00 

รวมงบกลาง 983,506.74 818,458.92 11,979,240.79 14,454,149.00 6.24 15,356,136.00 

บ าเหน็จ/บ านาญ       

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 320,000.00 330,000.00 349,828.00 365,000.00 7.67 393,000.00 

รวมบ าเหน็จ/บ านาญ 320,000.00 330,000.00 349,828.00 365,000.00 7.67 393,000.00 

รวมงานงบกลาง 1,303,506.74 1,148,458.92 12,329,068.79 14,819,149.00 6.28 15,749,136.00 

รวมแผนงานงบกลาง 1,303,506.74 1,148,458.92 12,329,068.79 14,819,149.00 6.28 15,749,136.00 

แผนงานบริหารงานทั่วไป       

งานบริหารทั่วไป       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและค่าจ้างประจ า       

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       

เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี   695,520.00 695,520.00 695,520.00 695,520.00 - 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 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2562 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกฯ
นายกเทศมนตรี 

198,720.00 198,720.00 198,720.00 198,720.00 

720 

- 198,720.00 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400.00 1,490,400.00 1,490,400.00 1,490,400.00 - 1,490,400.00 

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

เงินเดือนพนักงาน 2,180,754.00 2,457,997.00 2,639,160.00 2,850,000.00 7.02 3,050,000.00 

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

เงินประจ าต าแหน่ง 64,919.00 91,500.00 147,000.00 168,000.00 - 168,000.00 

เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 36,000.00 36,000.00 46,258.00 54,000.00 - 54,000.00 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 681,240.00 702,480.00 654,433.00 750,000.00 17.33 880,000.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 96,000.00 94,620.00 82,154.00 90,000.00 - 90,000.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,058,913.00 3,389,597.00 3,653,005.00 3,996,000.00 8.26 4,326,000.00 

รวมงบบุคลากร 5,683,553.00 6,014,237.00 6,277,645.00 6,620,640.00 4.98 6,950,640.00 

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าตอบแทน       

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 1,300.00 4,700.00 4,750.00 400,000.00 -90.00 40,000.00 

ส่วนท้องถิ่น       
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

ค่าเบี้ยประชุม 5,684.00 5,670.00 5,670.00 30,000.00 -66.67 10,000.00 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 15,000.00 

00. 

- 15,000.00 

ค่าเช่าบ้าน 82,600.00 124,100.00 111,750.11 120,000.00 - 120,000.00 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,142.00 8,359.00 33,160.00 50,000.00 - 50,000.00 

รวมค่าตอบแทน 96,726.00 142,829.00 155,330.11 615,000.00 -61.79 235,000.00 

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 35,756.00 45,396.00 67,919.00 200,000.00 25.00 250,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       

ค่ารับรอง 18,710.00 6,995.00 7,700.00 30,000.00 -50.00 15,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธ ี 20,072.00 

0 

59,211.00 46,400.00 60,000.00 -16.67 50,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - - - 430,000.00 - 430,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 66,564.00 61,860.00 62,148.00 100,000.00 -10.00 90,000.00 

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

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

ปี 2562 

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน   - - - 20,000.00 - 20,000.00 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนต าบลปรางหมู่ 24,665.00 - 18,248.00 24,000.00 -100.00 - 

โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี  - 18,510.00 16,380.00 - - - 

โครงการอบรมและดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น 120,190.00 371,390.00 331,250.00 - 

.0.0 

- 180,000.00 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและกฎหมาย - - - 20,000.00 -100.00 - 

ที่เกี่ยวข้อง      - 

โครงการปลูกต้นไม้ รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน - - 3,480.00 - - - 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 48,658.58 76,453.05 172,350.70 200,000.00 

.0 

-25.00 150,000.00 

รวมค่าใช้สอย 334,615.58 639,815.05 725,875.70 1,094,000.00 9.23 1,195,000.00 

ค่าวัสดุ       

วัสดุส านักงาน 60,710.00 41,889.00 52,058.00 200,000.00 -65.00 70,000.00 

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ - - - 20,000.00 - 20,000.00 

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,560.00 3,790.00 2,970.00 20,000.00 - 20,000.00 

วัสดุก่อสร้าง - - - 20,000.00 - 20,000.00 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 27,000.00 2,200.00 43,050.00 100,000.00 - 100,000.00 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 92,689.83 90,240.27 74,799.86 150,000.00 -13.33 130,000.00 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - - 20,000.00 -50.00 10,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 43,410.00 47,655.00 49,050.00 50,000.00 - 50,000.00 

รวมค่าวัสดุ 230,369.83 185,774.27 221,927.86 580,000.00 -27.59 

14 

420,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 661,711.41 968,418.32 1,103,133.67 2,289,000.00 -19.18 1,850,000.00 

หมวดค่าสาธารณูปโภค       

ค่าไฟฟูา 461,998.80 482,687.15 583,827.97 1,000,000.00 -15.00 850,000.00 

ค่าน้ าประปา 1,405.00 1,935.00 595.00 10,000.00 - 10,000.00 

ค่าโทรศัพท์ 1,473.39 1,633.89 1,617.84 10,000.00 - 10,000.00 

ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร 995.00 1,553.00 1,845.00 10,000.00 - 10,000.00 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 20,267.03 38,371.19 54,154.99 70,000.00 - 70,000.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 486,139.22 526,180.23 642,040.80 1,100,000.00 -13.64 950,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 1,147,850.63 1,494,598.55 1,745,174.47 3,389,000.00 -17.38 2,800,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์ 58,900.00 29,500.00 46,890.00 575,400.00 -100.00 - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 58,900.00 29,500.00 46,890.00 575,400.00 -100.00 - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 58,900.00 29,500.00 46,890.00 575,400.00 -100.00 - 

รวมงบลงทุน 58,900.00 29,500.00 46,890.00 575,400.00 -100.00 - 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -100.00 - 

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

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

รวมงานบริหารทั่วไป 6,900,303.63 7,548,335.55 8,079,709.47 10,595,040.0
0 

-7.97 9,750,640.00 

งานบริหารงานคลัง       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและค่าจ้างประจ า       

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

เงินเดือนพนักงาน 1,500,951.00 1,600,922.00 1,768,490.00 1,950,000.00 5.54 2,058,000.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน - 3,959.00 - - - - 

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 146,280.00 238,320.00 243,600.00 260,000.00 0.38 261,000.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 27,000.00 36,000.00 35,820.00 40,000.00 -40.00 24,000.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,716,231.00 1,921,201.00 2,089,910.00 2,292,000.00 4.06 2,385,000.00 

รวมงบบุคลากร 1,716,231.00 1,921,201.00 2,089,910.00 2,292,000.00 4.06 2,385,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าตอบแทน       
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9,600.00 13,500.00 6,000.00 20,000.00 50.00 30,000.00 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 10,000.00 - 10,000.00 

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,971.75 - 2,650.00 20,000.00 - 20,000.00 

รวมค่าตอบแทน 50,571.75 55,500.00 50,650.00 98,000.00 10.20 108,000.00 

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,040.00 3,400.00 - 50,000.00 -20.00 40,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - 10,905.00 2,712.00 20,000.00 -25.00 15,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 94,170.00 62,279.00 49,559.00 70,000.00 -14.29 60,000.00 

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 50,000.00 46,575.00 49,000.00 50,000.00 - 50,000.00 

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 432.00 432.00 500.00 5,000.00 - 5,000.00 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,300.00 4,290.00 500.00 25,000.00 -20.00 20,000.00 

รวมค่าใช้สอย 150,942.00 127,881.00 102,271.00 220,000.00 -13.64 190,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

ค่าวัสดุ       

วัสดุส านักงาน 26,563.00 32,620.00 37,197.00 60,000.00 -16.67 50,000.00 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - - 10,000.00 - 10,000.00 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,520.00 36,085.00 28,390.00 40,000.00 -12.50 35,000.00 

รวมค่าวัสดุ 45,083.00 68,705.00 65,587.00 110,000.00 -13.64 95,000.00 

00 รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 246,596.75 252,086.00 218,500.00 428,000.00 -8.18 393,000.00 

หมวดค่าสาธารณูปโภค       

ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร 10,614.00 5,253.00 7,887.00 25,000.00 -20.00 20,000.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 10,614.00 5,253.00 7,887.00 25,000.00 -20.00 20,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 257,210.75 257,339.00 226,395.00 453,000.00 -8.83 413,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์ 30,000.00 - - 28,000.00 -100.00 - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,000.00 - - 28,000.00 -100.00 - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30,000.00 - - 28,000.00 -100.00 - 

รวมงบลงทุน 30,000.00 - - 28,000.00 -100.00 - 

รวมงานบริหารงานคลัง 2,003,441.75 2,184,786.80 2,316,305.00 2,773,000.00 0.90 2,798,000.00 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,903,745.38 9,733,122.35 10,396,014.47 13,368,040.00 -6.13 12,548,640.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

แผนงานรักษาความสงบภายใน       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าตอบแทน       

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง - - - 10,000.00 700.00 80,000.00 

ส่วนท้องถิ่น     
 

 

รวมค่าตอบแทน - - - 10,000.00 700.00 80,000.00 

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 44,640.00 38,880.00 41,280.00 80,000.00 -87.50 10,000.00 

โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 11,932.00 11,785.00 - - - - 

โครงการรณรงคป์ูองกันและลดอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ - - 5,680.00 9,000.00 - 9,000.00 

โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล  - 6,670.00 9,000.00 - 9,000.00 

สงกรานต ์       

โครงการอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน - - - 20,000.00 - 20,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันบรรเทาสาธารณภัย - 27,745.00 - - - - 

รวมค่าใช้สอย 56,572.00 78,410.00 53,630.00 118,000.00 -59.32 48,000.00 

ค่าวัสดุ       

วัสดุเครื่องดับเพลิง - - - - - 20,000.00 

รวมค่าวัสดุ - - - - - 20,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 56,572.00 78,410.00 53,630.00 128,000.00 15.63 148,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 56,572.00 78,410.00 53,630.00 128,000.00 15.63 148,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์ - 184,000.00 46,000.00 -   

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

เรือพลาสติก     - 171,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ - 184,000.00 46,000.00 - - 171,000.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  184,000.00 46,000.00 - - 171,000.00 

รวมงบลงทุน - 184,000.00 46,000.00 - - 171,000.00 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 56,572.00 262,410.00 99,630.00 128,000.00 149.22 319,000.00 

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน 56,572.00 262,410.00 99,630.00 128,000.00 149.22 319,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

แผนงานการศึกษา       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและค่าจ้างประจ า       

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

เงินเดือนพนักงาน 607,960.00 705,935.00 478,314.00 950,000.00 -7.26 881,040.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน - - - - - - 

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 104,225.00 140,760.00 99,000.00 108,000.00 - 108,000.00 

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 765,765.00 930,375.00 588,314.00 1,112,000.00 -6.20 1,043,040.00 

รวมงบบุคลากร 765,765.00 930,375.00 588,314.00 1,112,000.00 -6.20 1,043,040.00 

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าตอบแทน       

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น 

- - - 10,000.00 -50.00 5,000.00 



 
38 

 

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 10,000.00 100.00 20,000.00 

ค่าเช่าบ้าน - - - 20,000.00 - 20,000.00 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,500.00 2,500.00 1,000.00 30,000.00 - 30,000.00 

รวมค่าตอบแทน 1,500.00 2,500.00 1,000.00 70,000.00  75,000.00 

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 4,260.00 8,350.00 30,000.00 - 30,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,625.00 - - 20,000.00 -50.00 10,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,774.00 44,238.00 29,500.00 70,000.00 -28.57 50,000.00 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,500.00 2,400.00 5,350.00 50,000.00 -40.00 30,000.00 

รวมค่าใช้สอย 55,899.00 50,898.00 43,200.00 170,000.00 -29.41 120,000.00 

ค่าวัสดุ       

วัสดุส านักงาน 105,227.00 106,467.00 117,587.00 120,000.00 -58.33 50,000.00 

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 4,522.00 - 2,193.50 10,000.00 - 10,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,565.00 29,990.00 29,685.00 40,000.00 - 40,000.00 

วัสดุก่อสร้าง - - 4,552.00 10,000.00 - 10,000.00 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - - 10,000.00 -100.00 - 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,895.00 19,290.00 14,250.00 20,000.00 -50.00 30,000.00 

รวมค่าวัสดุ 138,209.00 155,747.00 168,267.50 210,000.00 -33.33 140,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 195,608.00 209,145.00 212,467.50 450,000.00 -25.56 335,000.00 

หมวดค่าสาธารณูปโภค       

ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร 1,176.00 - - 5,000.00 -100.00 - 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 1,176.00 - - 5,000.00 -100.00 - 

รวมงบด าเนินงาน 196,784.00 209,145.00 212,467.50 455,000.00 -26.37 335,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์ 26,000.00 10,000.00 - 14,000.00  - 

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์       

เครื่องคอมพิวเตอร์ - -  - - 16,000.00 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์      4,300.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 26,000.00 10,000.00 - 14,000.00 45.00 20,300.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

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 45.00 20,300.00 

รวมงบลงทุน 124,000.00 201,500.00 - 14,000.00 45.00 20,300.00 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,086,549.00 1,341,020.00 800,781.50 1,581,000.00 -11.55 1,398,340.00 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว       

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

เงินเดือนพนักงาน - - 767,074.00 800,000.00 3.46 827,640.00 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - - 482,360.00 438,400.00 -8.06 403,080.00 

00 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง - - 18,850.00 72,000.00 -33.33 48,000.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - 1,268,284.00 1,310,400.00 -2.42 1,278,720.00 

รวมงบบุคลากร - - 1,268,284.00 1,310,400.00 -2.42 1,278,720.00 

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา       

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 282,000.00 372,000.00 351,500.00 431,200.00 13.64 490,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก - - - 12,000.00 -100.00 - 

ค่าจัดการเรียนการสอน - - 161,500.00 149,600.00 13.64 170,000.00 

ค่าหนังสือเรียน   - - - 12,000.00 

ค่าอุปกรณ์การเรียน   - - - 12,000.00 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน   - - - 18,000.00 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   - - - 25,800.00 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน  - - 31,400.00 30,000.00 -100.00 - 

โครงการจัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะส าหรับเด็กและเยาวชน - - - - - 30,000.00 

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

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

รวมค่าใช้สอย 298,042.00 414,587.00 544,400.00 698,800.00 19.32 833,800.00 

ค่าวัสดุ       

ค่าอาหารเสริม (นม) 333,097.86 308,851.14 317,543.38 367,911.00 14.58 421,564.00 

รวมค่าวัสดุ 333,097.86 308,851.14 317,543.38 367,911.00 14.58 421,564.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 631,139.86 723,438.14 861,943.38 1,066,711.00 17.69 1,255,364.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

หมวดค่าสาธารณูปโภค       

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - - 5,758.74 20,000.00 - 20,000.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค - - 5,758.74 20,000.00 - 20,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 631,139.86 723,438.14 867,702.12 1,086,711.00 17.36 1,275,364.00 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์ - - 9,000.00 15,000.00 -100.00 - 

รวมค่าครุภัณฑ์ - - 9,000.00 15,000.00 -100.00 - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 9,000.00 15,000.00 -100.00 - 

รวมงบลงทุน - - 9,000.00 15,000.00 -100.00 - 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

   อุดหนุนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพทัลุงเขต 1 350,000.00 285,000.00 370,720.00 416,000.00 15.38 480,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 350,000.00 285,000.00 370,720.00 416,000.00 15.38 480,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 350,000.00 285,000.00 370,720.00 416,000.00 15.38 480,000.00 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 981,139.86 1,008,438.14 2,515,706.12 2,828,111.00 7.28 3,034,084.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าวัสดุ       

วัสดุส านักงาน      80,000.00 

รวมค่าวัสดุ - - - - - 80,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ - - - -  80,000.00 

รวมงบด าเนินงาน - - - - - 80,000.00 

รวมงานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ - - - - - 80,000.00 

รวมแผนงานการศึกษา 2,067,688.86 2,349,458.14 3,316,487.62 4,409,111.00 2.34 4,512,424.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

แผนงานสาธารณสุข       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอื่น ๆ        

โครงการปูองกันโรคไข้เลือดออก 
โ 

- - - 42,000.00 - 42,000.00 

โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า - - - 28,000.00  28,000.00 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน - 49,775.00 - - - - 

โครงการส่งเสริมการจัดท าชุมชนปลอดขยะต าบลปรางหมู่ - - 22,898.00 30,000.00 - 30,000.00 

รวมค่าใช้สอย - 49,775.00 22,898.00 100,000.00 - 100,000.00 

ค่าวัสดุ       

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,500.00 52,540.00 27,800.00 10,000.00 100.00 20,000.00 

รวมค่าวัสดุ 15,500.00 52,540.00 27,800.00 110,000.00 

.0 

-81.82 20,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 15,500.00 102,315.00 50,698.00 110,000.00 

.0 

9.09 120,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 15,500.00 102,315.00 50,698.00 110,000.00 

.0 

9.09 120,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์ - - 59,000.00 - - - 

รวมค่าครุภัณฑ ์ - - 59,000.00 - - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 59,000.00 - - - 

รวมงบลงทุน - - 59,000.00 - - - 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนเอกชน 67,500.00 67,500.00 - -   

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 ต าบลปรางหมู่ตาม - - - - - 180,000 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ต าบลปรางหมู่       

รวมหมวดเงินอุดหนุน 67,500.00 67,500.00 - - - 180,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 67,500.00 67,500.00 - - - 180,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 83,000.00 169,815.00 109,698.00 110,000.00 172.73 300,000.00 

รวมแผนงานสาธารณสุข 83,000.00 169,815.00 109,698.00 110,000.00 172.73 300,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

แผนงานสังคมสงเคราะห์       

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์       

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล       

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง 10,000.00 - - - - - 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 10,000.00 - - - - - 

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 - - - - - 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 10,000.00 - - - - - 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000.00 - - - - - 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

แผนงานเคหะและชุมชน       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและค่าจ้างประจ า       

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

เงินเดือนพนักงาน 828,784.00 915,780.00 979,220.00 1,100,000.00 4.64 1,151,000.00 

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 450,193.00 544,800.00 549,120.00 670,000.00 6.87 716,000.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 51,870.00 72,000.00 72,000.00 84,000.00 

0 

30.95 110,000.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,372,847.00 1,574,580.00 1,642,340.00 1,896,000.00 6.49 2,019,000.0
0 รวมงบบุคลากร 1,372,847.00 1,574,580.00 1,642,340.00 

0 

1,896,000.00 6.49 2,019,000.0
0 งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าตอบแทน       

     ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง - - - 20,000.00 - 20,000.00 

     สว่นท้องถิ่น       
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 10,000.00 - 10,000.00 

ค่าเช่าบ้าน - - - 36,000.00 11.11 40,000.00 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,937.00 6,710.00 6,690.00 20,000.00 10.00 22,000.00 

รวมค่าตอบแทน 1,937.00 6,710.00 6,690.00 86,000.00 6.98 92,000.00 

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,930.00 4,250.00 2,780.00 20,000.00 - 20,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - - - 10,000.00 - 10,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 13,980.00 15,650.00 2,000.00 70,000.00 -7.14 65,000.00 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,610.00 2,280.00 10,540.00 70,000.00 -28.57 50,000.00 

รวมค่าใช้สอย 29,520.00 22,180.00 15,320.00 170,000.00 -14.71 145,000.00 

ค่าวัสดุ       

วัสดุส านักงาน 16,435.00 18,691.00 7,582.00 40,000.00 - 40,000.00 

วัสดุก่อสร้าง 45,646.00 65,222.00 82,571.00 95,000.00 

00 

-78.95 20,000.00 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -  - 70,000.00 - 70,000.00 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,300.15 10,306.05 43,571.60 150,000.00 -20.00 120,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - - 10,000.00 - 10,000.00 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,975.00 29,255.00 35,130.00 50,000.00 - 50,000.00 

รวมค่าวัสดุ 84,356.15 123,474.05 168,854.60 415,000.00 -25.30 310,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 115,813.15 152,364.05 190,864.60 671,000.00 -18.48 547,000.00 

หมวดค่าสาธารณูปโภค       

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

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค - - - 5,000.00 - 5,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 115,813.15 152,364.05 190,864.60 676,000.00 -18.34 552,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์ 39,900.00 2,780,000.00 - 24,000.00   

ครุภัณฑ์ส านักงาน       

ตู้เก็บเอกสาร      11,000.00 

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

          มอนิเตอร์      8,000.00 

          เครื่องคอมพิวเตอร์      16,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,900.00 2,780,000.00 - 24,000.00 45.83 35,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - -  -  - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 39,900.00 2,780,000.00 - 24,000.00 45.83 35,000.00 

งบลงทุน 39,900.00 2,780,000.00 - 24,000.00 45.83 35,000.00 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,528,560.15 4,506,944.05 1,833,204.60 2,596,000.00 0.39 2,606,000.00 

งานไฟฟ้าถนน       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - - - 100,000.00 -48.00 52,000.00 

รวมค่าใช้สอย - - - 100,000.00 -48.00 52,000.00 

ค่าวัสดุ       

ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 94,950.00 58,085.00 68,740.00 100,000.00 - 100,000.00 

รวมค่าวัสดุ 94,950.00 58,085.00 68,740.00 100,000.00 - 100,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 94,950.00 58,085.00 68,740.00 200,000.00 -24.00 152,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 94,950.00 58,085.00 68,740.00 200,000.00 -24.00 152,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,845,000.00 1,096,000.00 652,075.20 1,666,000.00   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตกวัด-หัวไทร หมู่ที่ 5      495,000.00 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักห้า-ทุ่งหมอ
ใหญ 

     483,000.00 

ใหญ่ หมู่ที่ 7       

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,845,000.00 1,096,000.00 652,075.20 1,666,000.00 -41.30 978,000.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,845,000.00 1,096,000.00 652,075.20 1,666,000.00 -41.30 978,000.00 

รวมงบลงทุน 1,845,000.00 1,096,000.00 652,075.20 1,666,000.00 -41.30 978,000.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       

อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง 896.95 129,263.33 1,225,775.42 946,200.00 -89.43 100,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 896.95 129,263.33 1,225,775.42 946,200.00 -89.43 100,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 896.95 129,263.33 1,225,775.42 946,200.00 -89.43 100,000.00 

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,940,846.95 1,283,348.33 1,946,590.62 2,812,200.00 -56.26 1,230,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

ค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะ 120,000.00 120,000.00 205,147.02 240,000.00 16.67 280,000.00 

โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 31,880.00 33,688.00 33,408.00 38,000.00 -5.26 36,000.00 

รวมค่าใช้สอย 151,880.00 153,688.00 238,555.02 278,000.00 13.67 316,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 151,880.00 153,688.00 238,555.02 278,000.00 13.67 316,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 151,880.00 153,688.00 238,555.02 278,000.00 13.67 316,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์       

รวมค่าครุภัณฑ์ 73,000.00 - 76,000.00 -  - 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 73,000.00 - 76,000.00 -  - 

รวมงบลงทุน 73,000.00  76,000.00 -  - 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 224,880.00 153, 688.00 314}555.02 278, 000.00 13.67 316,000.00 

                                             รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,694,287.10 5,943,980.38 4,094,350.24 4,152,000.00 -26.98 5,686,200.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอื่น ๆ        

โครงการเยาชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ - 88,730.00 94,975.00 103,000.00 4.95 108,100.00 

โครงการจัดอบรมศูนย์สามวัยสายใยรักครอบครัวในชุมชน - 37,873.00  - - - 

 ต าบลปรางหมู่       

โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลปรางหมู่ 15,950.00 15,675.00  30,500.00 -36.72 19,300.00 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - -  53,000.00 -14.34 60,600.00 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนต าบลปรางหมู่  - -  - - 10,000.00 

โครงการส่งเสริมอาชีพท าดอกไม้จันทร์   22,928.00 - - - 

รวมค่าใช้สอย 15,950.00 142,278.00 117,903.00 186,500.00 6.17 198,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 15,950.00 142,278.00 117,903.00 186,500.00 6.17 198,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 15,950.00 142,278.00 117,903.00 186,500.00 6.17 198,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

รวมหมวดเงินอุดหนุน - - 28,000.00 -  - 

รวมงบเงินอุดหนุน - - 28,000.00 -  - 

  รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 15,950.00 142,278.00 145,903.00 186,500.00 6.17 198,000.00 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15,950.00 142,278.00 145,903.00 186,500.00 6.17 198,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ       

งานกีฬาและนันทนาการ       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

โครงการกีฬามวลชลสัมพันธ์ต าบลปรางหมู่  299,800.00 299,923.00 271,960.00 300,000.00 - 300,000.00 

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอ าเภอเมืองพัทลุง  - 16,702.00 - - - - 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ 19,990.00 40,000.00 - - - - 

โครงการส่งเสริมกีฬามวยไทย 29,985.00 29,985.00  - - - 

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอ าเภอเมืองพัทลุงคัพ 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 -100.00 - 

โครงการส่งเด็กประถมวัย นักเรียน เยาวชน เข้าร่วมการ -  - 20,000.00 - 20,000.00 

แข่งขันกีฬา กรีฑา ในระดับต่าง ๆ        

รวมค่าใช้สอย 369,775.00 406,610.00 271,960.00 340,000.00 -5.88 320,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

ค่าวัสดุ       

วัสดุกีฬา 69,300.00 69,912.00 69,975 70,000.00 - 70,000.00 

รวมค่าวัสดุ 69,300.00 69,912.00 69,975 70,000.00 - 70,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 439,075.00 476,522.00 341,935.00 410,000.00 -4.88 390,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 439,075.00 476,522.00 341,935.00 410,000.00 -4.88 390,000.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

รวมหมวดเงินอุดหนุน 30,000.00 - - -  - 

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00 - - -  - 

งานกีฬาและนันทนาการ 469,075.00 476,522.00 341,935.00 410,000.00 -4.88 390,000.00 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

          โครงการวันกตัญญูรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 69,540.00 70,000.00 60,375.00 70,000.00 - 70,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรตเิพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดิน
ไทย 

 

14,300.00 - - - - - 

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 59,795.00 60,000.00 15,735.00 60,000.00 - 60,000.00 

โครงการแข่งขันว่าวประเพณี 40,000.00 40,000.00 - - - - 

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

โครงการอบรมผู้น าทางศาสนพิธี   12,975.00 - - - 

รวมค่าใช้สอย 203,635.00 220,000.00 89,085.00 180,000.00 - 180,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 203,635.00 220,000.00 89,085.00 180,000.00 - 180,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 203,635.00 220,000.00 89,085.00 180,000.00 - 180,000.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนเอกชน       

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลปรางหมู่ - - - 30,000.00 - 30,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - - - 30,000.00 - 30,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน  - - 30,000.00 

 

0 

- 30,000.00 

รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 203,635.00 220,000.00 89,085.00 210,000.00 - 210,000.00 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 672,710.00 696,522.00 431,020.00 620,000.00 -3.23 600,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

แผนงานการเกษตร       

งานส่งเสริมการเกษตร       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ       

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์บริการและ 

 

13,860.00 27,390.00 28,300.00 43,000.00 -5.12 40,800.00 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลปรางหมู่   -    

โครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต
ข้าวคุณภาพดี 

- 31,320.00 - - - - 

 โครงการอบรมทัศนศึกษาเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง - - 285,580.00 - - - 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 13,860.00 58,710.00 313,880.00 43,000.00 -5.12 40,800.00 

รวมงบด าเนินงาน 13,860.00 58,710.00 313,880.00 43,000.00 -5.12 40,800.00 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 13,860.00 58,710.00 313,880.00 43,000.00 -5.12 40,800.00 

รวมแผนงานการเกษตร 13,860.00 58,710.00 313,880.00 43,000.00 -5.12 40,800.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

แผนงานการพาณิชย์       

งานกิจการประปา       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 96,300.00 21,655.00 26,500.00 130,000.00 -30.00 100,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ       

โครงการจ้างเหมาเก็บค่าน้ าประปา 192,208.00 207,355.00 223,742.00 300,000.00 -30.00 250,000.00 

รวมค่าใช้สอย 288,508.00 229,010.00 250,242.00 430,000.00  350,000.00 

ค่าวัสดุ       

วัสดุก่อสร้าง - - - 100,000.00 33.33 150,000.00 

วัสดุอื่น 44,681.00 46,800.00 48,750.00 100,000.00 -25.00 80,000.00 

รวมค่าวัสดุ 44,681.00 46,800.00 48,750.00 200,000.00 15.00 230,000.00 

รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 333,189.00 275,810.00 298,992.00 630,000.00 -7.94 580,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 333,189.00 275,810.00 298,992.00 630,000.00 -7.94 580,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

ปี 2562 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์ - 27,000.00 -    

รวมค่าครุภัณฑ์ - 27,000.00 - -  - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 27,000.00 - -  - 

รวมงบลงทุน - 27,000.00 - -  - 

รวมงานกิจการประปา 333,189.00 302,810.00 298,992.00 630,000.00 -7.94 580,000.00 

รวมแผนงานการพาณิชย์ 333,189.00 302,810.00 298,992.00 630,000.00 -7.94 580,000.00 

รวมทุกแผนงาน 17,154,509.08  20,807,564.79 31,534,441.12 40,000,000.00 -2.50 39,000,000.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  39,000,000  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน แยกเป็น 

 
แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง รวม 15,749,136  บาท 
งบกลาง รวม 15,749,136  บาท 
  ประเภทค่าช าระหนี้เงินต้น  จ านวน 723,000 บาท   

เพ่ือช าระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ตามโครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 100077121959 ลงวันที่  
6 มิถุนายน 2559  อัตราดอกเบี้ย 3.10 บาทต่อปี ระยะเวลากู้ 10 ปี 
  ประเภทค่าช าระดอกเบี้ย  จ านวน 180,000 บาท  

เพ่ือช าระหนี้ดอกเบี้ยธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ตามโครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 100077121959 ลงวันที่  
6 มิถุนายน 2559 อัตราดอกเบี้ย 3.10 บาทต่อปี ระยะเวลากู้ 10 ปี 
  ประเภทเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม    จ านวน 132,700 บาท    
  เพ่ือใช้จ่ายน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เทศบาล)  
ในอัตราร้อยละ 5  ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างและผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และจ่ายจากเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้  
  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จ านวน 9,277,200 บาท 

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
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  ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ   จ านวน 4,224,000 บาท 
  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ    
  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จ านวน 48,000 บาท 
  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์คนละ 500 บาท ต่อเดือน  จ านวน 8 คน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2561 
เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ    
  ประเภทส ารองจ่าย จ านวน  604,936 บาท    
  เพ่ือใช้จ่ายในกรณีจ าเป็นฉุกเฉิน   เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งไม่มี 
งบประมาณตั้งไว้เป็นการเฉพาะ หรือตั้งไว้ไม่พอจ่ายหรือจ าเป็นในกิจการใดที่เทศบาล 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ก่อน เช่น เกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ไฟปุา โรคติดต่อ ฯลฯ   
  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน    
    เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประสุขภาพระดับท้องถิ่น   จ านวน 120,000 บาท   

        เพ่ือใช้จ่ายน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพของเทศบาล
ต าบลปรางหมู่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557 โดยเทศบาล 
จ่ายสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข   ที่ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
    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     
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    เงินค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   จ านวน    29,300  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    7,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือส าหรับช่วยเหลือค่าท าศพพนักงาน เจ้าหน้าที่  ลูกจ้าง  
ที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ   
บ าเหน็จ/บ านาญ  
  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)   จ านวน 393,000 บาท  
 เพ่ือใช้จ่ายน าส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
โดยตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี  
ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค
และเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป รวม  9,750,640 บาท 
งบบุคลากร รวม  6,950,640 บาท 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว     รวม  6,950,640 บาท   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   
  ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี   จ านวน   695,520 บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน  
  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี   จ านวน    120,000 บาท 

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

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

       เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี      
  ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  1,490,400 บาท   

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  12  คน      
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน  3,050,000 บาท   
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลจ านวน 8 อัตรา    
  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จ านวน      84,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาลระดับ 8  
  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน     168,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
นิติกร  
  ประเภทเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) จ านวน      54,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มี เหตุพิ เศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก. )   
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  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน    880,000 บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานตามภารกิจ จ านวน  3 อัตรา และพนักงานจ้าง 
 ทั่วไป  จ านวน 4 อัตรา   

  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน      90,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  
3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 4 อัตรา    

งบด าเนินงาน   รวม  2,800,000 บาท   
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม  1,850,000 บาท   
ค่าตอบแทน   
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    จ านวน        40,000   บาท    

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พนักงานจ้าง หรือลูกจ้าง ของเทศบาลหรือเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาล ฯลฯ ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ก าหนด  
  ประเภทค่าเบี้ยประชุม    จ านวน      10,000 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         
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน  50,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล  
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น        
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ค่าใช้สอย                       
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน   250,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา   ค่าจ้างเหมาบริการ   ค่าติดตั้งไฟฟูา  
ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ     
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ     รวม 65,000 บาท 
   ค่ารับรอง จ านวน     15,000 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาล  ค่ารับรองสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ  รวมถึงการต้อนรับบุคคล หน่วยงานที่ มานิเทศ
ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ  
ของที่ระลึก  ค่าจัดท าเอกสารและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง        

   ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธ ี    จ านวน    50,000 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    730,000    บาท 
   ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน    430,000   บาท    

เพ่ือใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป และเลือกตั้งซ่อม ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจัดสถานที่
ในการเลือกตั้ง ฯลฯ        
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน  90,000   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   

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น จ านวน    180,000   บาท  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน ของเทศบาลต าบลปรางหมู่ เช่น 

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าของสมนาคุณในการศึกษา 

ดูงาน ค่าวิทยากร ค่าจัดท าเอกสาร ค่าวัสดุเครื่องเขียนต่าง ๆ ฯลฯ  

พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

มาตรา 11  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 100   

  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน 150,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด  

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟูา รถยนต์ รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ     

ค่าวัสดุ     

  ประเภทวัสดุส านักงาน    จ านวน     70,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟูม ผงหมึกถ่ายเอกสาร 

สิ่งพิมพ์ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน  แบบพิมพ์ต่าง ๆ  แผงกั้นห้อง 

(Partition) ฯลฯ   

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

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล  
เช่น  แปรง ไม้กวาด น้ ายาขัดพ้ืน  น้ ายาเช็ดกระจก ฯลฯ     
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  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  130,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล  น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี  ใช้กับ
รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครื่องพ่นหมอกควันใช้ผสมสารเคมีส าหรับพ่นยุง ฯลฯ   
  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน 10,000 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     950,000  บาท  
  ประเภทค่าไฟฟ้า   จ านวน 850,000 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     
  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จ านวน  70,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  
ค่าสื่อสารอ่ืน ๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ     
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งานบริหารงานคลัง  รวม  2,798,000 บาท  
งบบุคลากร รวม  2,385,000 บาท 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว    รวม  2,385,000 บาท   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน 2,058,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน 7 อัตรา  
  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน      42,000  บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองคลัง   
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน    261,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  1 อัตรา และพนักงาน
จ้างทั่วไป   จ านวน 1 อัตรา    
  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน   24,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  
1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา       

งบด าเนินงาน   รวม    413,000 บาท    
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม    393,000 บาท   
ค่าตอบแทน   
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน       30,000 บาท    

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ ของเทศบาล        
  ประเภทค่าเช่าบ้าน    จ านวน  48,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน        
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน  20,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น          
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ค่าใช้สอย                       
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 40,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟูา    ค่าติดตั้งประปา 
ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ     
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ     จ านวน     15,000 บาท    ค่ารับรอง จ านวน 20,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาลในการต้อนรับบุคคล หน่วยงาน
ที่มานิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าของ 
ที่ระลึก ค่าจัดท าเอกสารและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง       
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    รวม      115,000 บาท    
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน     60,000 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 ารวจข้อมูลและปูอนข้อมูลลงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 100  

   โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  จ านวน       5,000  บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าปูายโครงการ อาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าจัด
สถานที่  ค่าจัดท าเอกสาร หรือเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ   
  พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
มาตรา 6 (6)  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 100 
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  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน 20,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟูา รถยนต์  รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ ฯลฯ     
ค่าวัสดุ   
  ประเภทวัสดุส านักงาน    จ านวน    50,000 บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ ผงหมึกถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ น้ าดื่ม 

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นปูาย กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   
  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน 35,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ 
ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ       
หมวดค่าสาธารณูปโภค  รวม    20,000 บาท    

ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร   จ านวน  20,000 บาท      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  ฯลฯ        
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม   319,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม   148,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   148,000 บาท   
ค่าตอบแทน 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน      80,000 บาท    

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

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ             รวม      48,000  บาท  
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน   10,000 บาท 

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่  ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของ สมาชิก อปพร. และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ    
   โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่   จ านวน 9,000 บาท    
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าปูายโครงการ  ค่าเต็นท์  โต๊ะ เก้าอ้ี  ค่าน้ าดื่มน้ าแข็ง 
ค่าชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ค่าจัดสถานที่  ค่าจัดท าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ 
   ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(1) ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 90 
   โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์   จ านวน 9,000 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าปูายโครงการ  ค่าเต็นท์  โต๊ะ เก้าอ้ี  ค่าน้ าดื่มน้ าแข็ง
ค่าชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ค่าจัดสถานที่  ค่าจัดท าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ  

ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(1) ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 90    
   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     

ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(1) ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 91 
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ค่าวัสดุ   
  ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง    จ านวน    20,000 บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ ผงหมึกถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ น้ าดื่ม 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง  ถังน้ ายาเคมีดับเพลิง 
ค่าเติมน้ ายาเคมีดับเพลิงชนิดต่าง ๆ ฯลฯ  

งบลงทุน  รวม  171,000 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม    171,000 บาท  
  ค่าครุภัณฑ์       
   ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

เรือพลาสติก    จ านวน    171,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือพลาสติก จ านวน 6 ล า  
คุณลักษณะพื้นฐาน       
1) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 x ยาว 370 x ลึก 50 เซนติเมตร   
2) ขนาดบรรทุก 4 - 5 คน 
3) รูปแบบทรงเรือแบบหัวแหลม ท้ายตัด ตัวเรือผลิตจากพลาสติก (ภายในฉีดโฟม) 
4) พ่นตราสัญลักษณ์เทศบาลต าบลปรางหมู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร 
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 

16(29)  พรบ.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 20  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า 14 
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม  1,398,340 บาท 
งบบุคลากร รวม 1,043,040   บาท 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว    รวม  1,043,040 บาท   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน 881,040 บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน 3 อัตรา    
  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน      42,000 บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน    108,000 บาท   

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

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  

งบด าเนินงาน  รวม   335,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   335,000 บาท   
ค่าตอบแทน   
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน      5,000 บาท    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ 
ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของพนักงาน  หรือค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
แก่เทศบาล ฯลฯ    
  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ ของเทศบาล        
  ประเภทค่าเช่าบ้าน    จ านวน  20,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้าน    
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน  30,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น    
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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 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง ในการต้อนรับบุคคล  หน่วยงานที่มานิเทศ
ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล รวมไปถึงค่ารับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและผู้เข้าร่วม
ประชุมอ่ืน ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าของขวัญ   ของที่ระลึก  
ค่าจัดท าเอกสารและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง    
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ     รวม      50,000   บาท 
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน      50,000   บาท   

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ    
  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน      30,000  บาท  

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

ค่าวัสดุ      
  ประเภทวัสดุส านักงาน  จ านวน   50,000  บาท 

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

น้ ายาเช็ดกระจก ฯลฯ     
  ประเภทวัสดุก่อสร้าง  จ านวน 10,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น  ปูนซีเมนต์  ตะปู  ท่อน้ าและอุปกรณ์ 
ประปา ฯลฯ   
  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  30,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล หรือ 
จานบันทึกข้อมูล ค่าหมึกพิมพ์ ฯลฯ    

งบลงทุน  รวม  20,300 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม     20,300 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 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
2)  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 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)  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
7)  มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
8)  มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1   

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
โดยจัดซื้อตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

(ตามที่กระทรวง ICT) ก าหนด 
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   เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  จ านวน      4,300  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 

2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 

หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 

4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง 
6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

โดยจัดซื้อตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวง ICT ก าหนด 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม  3,034,084 บาท 
งบบุคลากร รวม 1,278,720   บาท 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว    รวม  1,278,720 บาท   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน 827,640 บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล จ านวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจาก 
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561     
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน    403,080 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ านวน  
3 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 
มิถุนายน 2561  
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  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน   48,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแล

เด็ก(ทักษะ) จ านวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 
0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 

งบด าเนินงาน  รวม  1,275,364 บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม  1,255,364 บาท     

ค่าใช้สอย                       

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ      รวม    833,800   บาท 

   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   รวม    727,800   บาท 

1)  ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  จ านวน    490,000  บาท 

เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าอาหารกลางวัน เด็ กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ ก 

บ้านแหลมยาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก  จ านวน 100 คน  อัตราคนละ 

20 บาท จ านวน 245 วัน จ่ายตามเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 

19 มิถุนายน 2561    

2)  ค่าจัดการเรียนการสอน  จ านวน   170,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก จัดสรรตามจ านวนเด็กเล็กอัตราคนละ      

1,700 บาท จ านวน 100 คน จ่ายตามเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ

สอนของศู นย์ พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก   ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่ สุ ด  

ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561    

3)  ค่าหนังสือเรียน  จ านวน   12,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กบ้านแหลมยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก จัดสรรอัตราคนละ    

200 บาท/ปี จ านวน 60 คน จ่ายตามเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  

จัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  

ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
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4)  ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน   12,000 บาท 

เ พ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ  3 -5 ปี )  

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก จัดสรร

อัตราคนละ 200 บาท/ปี จ านวน 60 คน จ่ายตามเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  

ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561    

5)  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน   18,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 -5 ปี)  

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก จัดสรร

อัตราคนละ 300 บาท/ปี จ านวน 60 คน จ่ายตามเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  

ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561    

6)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน   25,800 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 -5 ปี)  

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก จัดสรร

อัตราคนละ 430 บาท/ปี จ านวน 60 คน จ่ายตามเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  

ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561    

โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมทักษะส าหรับเด็กและเยาวชนต าบลปรางหมู่ จ านวน   30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะส าหรับเด็กและ 

เยาชนในต าบลปรางหมู่ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเต็นท์  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ค่าจัดสถานที่   

ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ   

ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(7)  ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า 7    

   โครงการพฒันาเด็กรอบด้านสมดุลและเสริมสร้างสายใยสัมพันธ์ครอบครวั จ านวน      50,000   บาท    

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่ากิจกรรมการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึกพัฒนาเด็กและ 

พ่อแม่  ผู้ปกครองเพ่ือเสริมสร้างสายใยสัมพันธ์ครอบครัว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  

ค่าจัดสถานที่  ค่าพาหนะ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ  

ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(7)  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 93 
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   โครงการกิจกรรมค่ายกลางวัน (Day  Camp)  ประจ าปี 2562 จ านวน      26,000   บาท    
เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายกลางวัน (Day Camp) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  

ค่าโต๊ะ  เก้าอ้ี  ค่าจัดสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ      
ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(7)  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 93 

ค่าวัสดุ  
  ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)   จ านวน    421,564 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแหลมยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก และโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหลมยางและโรงเรียน
บ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา)  จ านวน 220 คน  อัตราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน 
จ่ายตามเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561    

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

งบเงินอุดหนุน       รวม     480,000  บาท   
หมวดเงินอุดหนุน     รวม      480,000 บาท   
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
   อุดหนุนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัทลุง เขต 1  จ านวน     480,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียน
บ้านแหลมยางและโรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) จ านวน 120 คน อัตราคนละ 
20 บาท จ านวน 200 วัน จ่ายตามเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
2561    
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งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม  80,000 บาท 
งบด าเนินงาน  รวม   80,000 บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ      รวม      80,000  บาท   
ค่าวัสดุ      
  ประเภทวัสดุส านักงาน  จ านวน   80,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนให้แก่ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 ต าบลปรางหมู่     
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แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม   300,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   120,000 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 

ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (3)  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 98 

   โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน      42,000  บาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปูองกันโรคไข้เลือดออก เช่น น้ ายาพ่น

หมอกควัน สารก าจัดลูกน้ ายุงลาย (ทรายอะเบท) ชุดพ่นหมอกควัน  ค่าจัดท าปูาย
โครงการ  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(4)  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 94 

   โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน      28,000  บาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น วัคซีน

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา  แอลกอฮอร์  ส าลี ค่าจัดท าปูาย
โครงการ  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ.  2496 มาตรา 50(4)  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 94 

ค่าวัสดุ  
  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน      20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือ น้ ายาดับเพลิง 
และเคมีภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ 
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งบเงินอุดหนุน       รวม     180,000  บาท   
หมวดเงินอุดหนุน     รวม      180,000 บาท   
  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  
   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 ต าบลปรางหมู่  จ านวน    180,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 ต าบลปรางหมู่
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ต าบล 
ปรางหมู่ หมู่บ้านละ 20,000 บาท  
   ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  
มาตรา 67 ทวิ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า 9 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม  2,606,000 บาท 
งบบุคลากร รวม 2,019,000 บาท 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว    รวม  2,019,000 บาท   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน 1,151,000 บาท   
  เพือ่จ่ายเป็นเงินเดอืนให้แกพ่นกังานเทศบาล จ านวน 4 อัตรา  
  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน      42,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองช่าง  
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน    716,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  3 อัตรา และพนักงาน 
จ้างทั่วไป   จ านวน 3 อัตรา   
  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน     110,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  
3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา  

งบด าเนินงาน   รวม 552,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม  547,000 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  40,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน    
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน  22,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น    
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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      65,000  บาท 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน      65,000 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 50,000 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   20,000 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  120,000 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 ์ 

พู่กันและสี 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 35,000 บาท   
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน  35,000 บาท  
  ค่าครุภัณฑ์     
  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

ตู้เก็บเอกสาร                จ านวน     11,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด  

5 ฟุต จ านวน 2 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
  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 
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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 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
2)  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 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)  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
7)  มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
8)  มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1   

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
โดยจัดซื้อตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

(ตามที่กระทรวง ICT) ก าหนด 

 

งานไฟฟ้าถนน รวม  1,230,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 152,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   152,000 บาท   
ค่าใช้สอย   
  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 52,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ไฟฟูาสาธารณะ ฯลฯ   
ค่าวัสดุ 

 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน  100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาสาธารณะ เช่น หลอด ฟิวส์ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ   
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งบลงทุน  รวม 978,000 บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม  978,000 บาท  

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม    978,000   บาท  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตกวัด – หัวไทร หมู่ที่ 5 จ านวน    495,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตกวัด - หัวไทร หมู่ที่ 5 

ต าบลปรางหมู่  

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมหิน

ผุยกระดับ หนา 0.60 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 300 

ตารางเมตร 

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตาม

สภาพพ้ืนที่หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร 

ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตาม

สภาพ้ืนที่หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลต าบลปรางหมู่ก าหนด พร้อม

ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย  

ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)  ปรากฏในปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้า 107  

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักห้า - ทุ่งหมอใหญ่ หมู่ที่ 7 จ านวน    483,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักห้า – ทุ่งหมอใหญ่ 

หมู่ที่ 7 ต าบลปรางหมู่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางตามสภาพพ้ืนที่หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม

แบบแปลนและรายการที่เทศบาลก าหนด พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 

จ านวน 1 ปูาย  

ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)  ปรากฏในปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า 5  

งบเงินอุดหนุน                                         รวม   100,000 บาท  
หมวดเงินอุดหนุน   
  ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
   อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง    จ านวน  100,000 บาท  

           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า แรงสูง และไฟฟูา
สาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปรางหมู่      
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม   316,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 316,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   316,000 บาท   
ค่าใช้สอย   
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   รวม    316,000 บาท 
   ค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะ    จ านวน   280,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ทิ้งขยะและก าจัดขยะตามปริมาณของขยะหรือเที่ยว
ต่อวันให้แก่ผู้รับจ้างหรือหน่วยงานราชการ     

ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (3)  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 98 

            โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน   36,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยหรือ 

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

ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (3)  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 98 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม   198,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 198,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   198,000 บาท   
ค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       รวม    198,000 บาท 
   โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ จ านวน  108,100 บาท 
         เพ่ือใช้จ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ 
อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าท่ีพัก  ค่าพาหนะ ฯลฯ   

ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ.  2496 มาตรา 50(7)  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 80   

   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน  60,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสถานที่  โต๊ะ  เครื่องเสียง ค่าอาหาร   อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าจัดท าปูายโครงการ  ค่าจัดท าปูายศูนย์พัฒนาฟ้ืนฟูส่งเสริมคุณภาพชีวิตและอาชีพ
ผู้สูงอายุและคนพิการต าบลปรางหมู่ ฯลฯ    

ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(7)  ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 95 
   โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลปรางหมู่ จ านวน  19,300 บาท  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล การฝึกอบรม
และการศึกษาดูงานนอกสถานที่  เพ่ือการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลปรางหมู่  เช่น    
ค่าน้ าดื่ม ค่าอาหารกลาง  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารถ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน
การฝึกอบรมต่าง ๆ  ฯลฯ    
   ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(7)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 80    
   โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนต าบลปรางหมู่   จ านวน 10,000 บาท       

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าปูายไวนิล ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าวัสดุ-อุปกรณ์   

ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจัดสถานที่   ค่าจัดท าเอกสาร  

ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ     

   พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
มาตรา 7 มาตรา 8(3) (4)  และหนังสือที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 
เรื่องการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบ 
บูรณาการ   ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 80 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม   390,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 390,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   390,000 บาท   
ค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   รวม     320,000 บาท 
   โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ต าบลปรางหมู่ ครั้งท่ี  35   จ านวน  300,000 บาท 

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

ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(7)  ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 88   

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    

ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(7)  ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 89 

ค่าวัสดุ 
  ประเภทวัสดุกีฬา  จ านวน  70,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล      
ตาข่ าย  ฯลฯ  มอบให้ ศู นย์ กีฬาประจ าหมู่ บ้ าน ของต าบลปรางหมู่  จ านวน  
9 หมู่บ้าน เพ่ือใช้ในการออกก าลังกาย และฝึกซ้อมเพ่ือแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์
ประจ าปี    
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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 าดื่ม  ค่าน้ าแข็ง  ค่าเครื่องถวายสังฆทาน ฯลฯ     

ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8)  ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 87 

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี 2562 จ านวน      60,000 บาท 
เพ่ือใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562  เช่น 

ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเต็นท์  โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของขวัญ 
รางวัล ฯลฯ     

ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(7)  ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 87    
   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    

ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8)  ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 87 

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

           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการแข่งขันว่าวประเพณี 
ของสภาวัฒนธรรมต าบลปรางหมู่      

ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8)  ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 105 
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แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม   40,800 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 40,800 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   40,800 บาท      
ค่าใช้สอย                   
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       รวม     40,800 บาท 

 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 การเกษตรประจ าต าบลปรางหมู่ จ านวน      40,800   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลปรางหมู่ เช่น ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในส านักงาน ฯลฯ      
     พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

แผนงานการพาณิชย์ 

งานกิจการประปา รวม   580,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 580,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   580,000 บาท      
ค่าใช้สอย                       
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 100,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าสูบน้ า ค่าติดตั้งประปา ค่าซ่อมแซมกิจการ
ประปา ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ า ฯลฯ     
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    รวม    250,000  บาท 

 โครงการจ้างเหมาเก็บค่าน้ าประปา จ านวน    250,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บค่าน้ าประปา ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลปรางหมู่  โดยผู้รับจ้างจะต้องสามารถเก็บค่าน้ าประปา
เดือนปัจจุบันได้ 100 % ของจ านวนผู้ใช้ประปาทั้งหมดของเดือนนั้น ๆ โดยได้รับค่าจ้าง
จ านวน 25 % ของจ านวนเงินค่าน้ าประปาที่เก็บได ้

ฐานอ านาจ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา 51(1)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 102 
ค่าวัสดุ 
 ประเภทวัสดุก่อสร้าง   จ านวน   150,000 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี กระเบื้อง ตะปู ค้อน 
จอบ เสียม  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  เพ่ือใช้ในส านักงานเทศบาล  หรือในความ
รับผิดชอบของเทศบาล     
  ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ   จ านวน  80,000 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 
สาธารณสุข 

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 180,000           180,000 
เงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม   

132,700           132,700 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,277,200           9,277,200 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,224,000           4,224,000 
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 48,000           48,000 
ส ารองจ่าย 604,936           604,936 
รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน             
เงินสมทบเข้ากองทุนหลัก
ประสุขภาพระดับท้องถิ่น   

120,000           120,000 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

10,000           10,000 

เงินค่าบ ารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย   

29,300           29,300 

ประเภทเงินช่วยพิเศษ 7,000           7,000 
บ าเหน็จ/บ านาญ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)   

393,000           393,000 
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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/ 
รองนายกเทศมนตรี     

 120,000          120,000 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ
นายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 

 198,720          198,720 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1,490,400          1,490,400 

เงินเดือน  
(ฝุายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน  5,108,000  1,708,680   1,151,000     7,967,680 
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     1,141,000   511,080   716,000     2,368,080 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง     114,000  60,000   110,000     284,000 
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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
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอนั
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น   

 70,000 80,000 5,000   20,000     175,000 

ค่าเบี้ยประชมุ  10,000          10,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

 25,000  20,000   10,000     55,000 

ค่าเช่าบ้าน    168,000  20,000   40,000     228,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    70,000  30,000   22,000     122,000 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  290,000  30,000   20,000    100,000 440,000 
รายจา่ยเกีย่วกบัการรับรองและพิธี
การ     

 15,000  10,000   10,000     35,000 

ค่ารับรอง  15,000          15,000 
ค่าใช้จา่ยในการจัดงานรัฐพธิี    50,000          50,000 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ 

            

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  430,000          430,000 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

 150,000 10,000 50,000   65,000     275,000 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา   

 10,000          10,000 

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรอืค่า
สินไหมทดแทน   

 20,000          20,000 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชนต าบลปรางหมู่ 

       10,000    10,000 
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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
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

  โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 50,000          50,000 

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที ่  5,000          5,000 
โครงการรณรงค์ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่   

  9,000         9,000 

โครงการรณรงค์ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์ 

  9,000         9,000 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

  20,000         20,000 

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน    490,000        490,000 
ค่าจัดการเรียนการสอน    170,000        170,000 
ค่าหนังสือเรียน    12,000        12,000 
ค่าอุปกรณ์การเรียน    12,000        12,000 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน    18,000        18,000 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    25,800        25,800 
โครงการกิจกรรมค่ายกลางวัน 
(Day Camp) 

   26,000        26,000 

โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริม
ทักษะส าหรับเด็กและเยาวชน
ต าบลปรางหมู่ 

   30,000        30,000 

โครงการพัฒนาเด็กรอบด้านสมดุล
และเสริมสร้างสายใยสัมพันธ์
ครอบครัว 

   50,000        50,000 
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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 

  
  

 โครงการส่งเสริมการจัดท าชุมชน
ปลอดขยะต าบลปรางหมู่ 

    30,000       30,000 

ค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะ       280,000     280,000 
โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

      36,000     36,000 

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้าน
ภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ 

       108,100    108,100 

โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม
สตรีต าบลปรางหมู่ 

       19,300    19,300 

โครงการส่งเด็กประถมวัย 
นักเรียน เยาวชน เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา กรีฑา ในระดับ 
ต่าง ๆ  

        20,000   20,000 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

       60,600    60,600 

โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์
ต าบลปรางหมู่  

        300,000   300,000 

โครงการปูองกันโรคไข้เลือดออก     42,000       42,000 
โครงการปูองกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

    28,000       28,000 

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของท้องถิ่น 

 180,000          180,000 

โครงการวันกตัญญูรดน้ า 
ขอพรผู้สูงอาย ุ

        70,000   70,000 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
เคหะชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

  โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ   

        60,000   60,000 

โครงการประเพณีออกพรรษา
แข่งโพนลากพระ 

        50,000   50,000 

โครงการจ้างเหมาเก็บค่า
น้ าประปา 

          250,000 250,000 

โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตรประจ าต าบลปรางหมู่ 

         40,800  40,800 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    170,000  30,000   102,000     302,000 
ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน  120,000  130,000   40,000     290,000 

วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ  20,000  10,000   100,000     130,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว  20,000    40,000        60,000 
วัสดุก่อสร้าง  20,000  10,000   20,000    150,000 200,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  100,000     70,000     170,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  130,000     120,000     250,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่  20,000     10,000     30,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์    85,000  30,000   50,000     165,000 
วัสดุอื่น ๆ(อาหารเสริมนม)    421,564        421,564 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์   

    20,000       20,000 

วัสดุกีฬา         70,000   70,000 
วัสดุเครื่องดับเพลิง   20,000         20,000 
วัสดุอื่น ๆ           80,000 80,000 
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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 

 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟูา  850,000          850,000 
ค่าน้ าประปา    10,000          10,000 
ค่าโทรศัพท์     10,000          10,000 
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข  
ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตรา
ไปรษณียากร   

 30,000     5,000     35,000 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

 70,000  20,000        90,000 

ครุภัณฑ์ส านักงาน       11,000     11,000 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    20,300   24,000     44,300 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

  171,000         171,000 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายตกวัด-หัวไทร หมู่ที่ 5 

      495,000     495,000 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหลักห้า-ทุ่งหมอใหญ่  
หมู่ที่ 7 

      483,000     483,000 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 ต าบล
ปรางหมู่ 

    180,000       180,000 

อุดหนุนส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานพัทลุง เขต 1 

   480,000        480,000 

อุดหนุนการไฟฟาูส่วนภูมิภาค
จังหวัดพัทลุง   

      100,000     100,000 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล
ปรางหมู่ 

        30,000   30,000 

รวม 15,749,136 12,548,640 319,000 4,512,424 300,000 -0- 4,152,000 198,000 600,000 40,800 580,000 39,000,000 
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