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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

             ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
     
           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลปรางหมู่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลปรางหมู่จึงขอชี้แจง
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
 

1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 13,723,001.05 บาท 

   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 7,547,894.06 บาท 

   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 6,213,441.59 บาท 

   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 4,905,305.40 บาท 
 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 
  (1) รายรับจริง จ านวน 30,847,929.53 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 539,338.90 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 177,171.63 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 53,984.68 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 940,452.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 169,452.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 14,000.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 12,918,034.32 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 16,035,496.00 บาท 

  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 6,175,289.00 บาท 
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(3) รายจ่ายจริง จ านวน 28,273,737.15 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 11,854,255.17 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 11,357,910.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 3,338,820.04 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 1,187,100.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 535,651.94 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 6,174,589.00 บาท 

  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,939,000.00 บาท 

  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 2,678,000.00 บาท 

  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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  ค าแถลงงบประมาณ     
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

       เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
       อ.เมืองพัทลุง  จ.พัทลุง 

        
          รายรับจริง 

ปี  2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 1,150,228.29 1,097,000.00 800,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 216,943.43 222,000.00 242,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 91,406.81 100,000.00 100,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,087,538.00 1,000,000.00 1,200,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 108,200.00 60,500.00 144,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 500.00 15,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,654,316.53 2,480,000.00 2,501,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 17,608,280.94 17,120,000.00 16,499,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

17,608,280.94 17,120,000.00 16,499,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,067,710.00 21,400,000.00 23,000,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

18,067,710.00 21,400,000.00 23,000,000.00 

รวม 38,330,307.47 41,000,000.00 42,000,000.00 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

จ่ำยจำกงบประมำณ       
  งบกลาง 14,063,079.02 16,489,000.00 16,496,900.00 

  งบบุคลากร 12,949,129.00 13,920,920.00 14,845,000.00 

  งบด าเนินงาน 5,368,540.01 7,558,180.00 8,202,800.00 

  งบลงทุน 716,780.00 2,271,900.00 1,543,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 648,833.57 760,000.00 860,000.00 
รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 33,746,361.60 41,000,000.00 41,947,700.00 

รวม 33,746,361.60 41,000,000.00 41,947,700.00 
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     รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จ าเป็นต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           
     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 35 (จ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท) 
 (1) เงินเดือนพนักงาน      จ านวน   24  อัตรา  8,120,680   บาท   

  (2) เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน    5  อัตรา  252,000   บาท 
 (3) เงินเพ่ิมอ่ืนๆ   180,000   บาท 
  (4) เงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า  -   บาท 
 (5) เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง    1,999,000   บาท 
       (พนักงานจ้างทั่วไป 9 อัตรา / พนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา)                       
  (6) เงินเบี้ยกันดาร   -   บาท 
  (7) เงินช่วยเหลือบุตร  -   บาท 
  (8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  207,000   บาท 
  (9) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    -   บาท 
  (10) เงินค่าเช่าบ้าน  272,000   บาท 
  (11) เงินท าขวัญ   -   บาท    
 (12) เงินช่วยเหลือค่าท าศพ   10,000   บาท 
  (13) เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า    -   บาท 
  (14) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ  -   บาท 
 (15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  140,000   บาท 
  (16) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญฯ   380,000   บาท 
 (17) เงินส ารองส าหรับเงินเดือนและค่าจ้างท่ีก าหนดใหม่   -   บาท 
  (18) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  (พนง.จ้างท่ัวไป 9 อัตรา /ภารกิจ 7 อัตรา) 218,000   บาท 
  (19) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  20,000   บาท 
   (20) เงินสมทบกองทุนทดแทน  10,000   บาท 
 (21) เงินอ่ืนๆ    -   บาท 
        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,808,680   บาท 

 
 
 
 หมายเหตุ  คิดเป็นร้อยละ   28.12   ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ.เมืองพัทลุง  จ.พัทลุง 

        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,458,640 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 178,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 4,766,760 
  แผนงานสาธารณสุข 380,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,993,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 226,700 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 500,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 317,700 
  แผนงานการพาณิชย์ 630,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 16,496,900 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 41,947,700 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
          เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
          อ.เมืองพัทลุง  จ.พัทลุง 

                    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

                  งาน 
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม    

งบ 
  

       
   งบบุคลากร 7,314,640 2,757,000 10,071,640 
       เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640 
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,690,000 2,757,000 7,447,000 
   งบด าเนินงาน 2,870,000 497,000 3,367,000 
       ค่าตอบแทน 175,000 227,000 402,000 
       ค่าใช้สอย 1,220,000 160,000 1,380,000 
       ค่าวัสดุ 410,000 90,000 500,000 
       ค่าสาธารณูปโภค 1,065,000 20,000 1,085,000 
   งบลงทุน 20,000 0 20,000 
       ค่าครุภัณฑ์ 20,000 0 20,000 
                                รวม 10,204,640 3,254,000 13,458,640 
    

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

                  งาน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม      
งบ 

  
         
     งบด าเนินงาน 178,000 178,000 
         ค่าตอบแทน 60,000 60,000 
         ค่าใช้สอย 113,000 113,000 
         ค่าวัสดุ 5,000 5,000 
                                  รวม 178,000 178,000 
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แผนงานการศึกษา 
 

                  งาน 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 

งานศึกษา 
ไม่ก าหนดระดับ 

รวม   
งบ 

  
      
  งบบุคลากร 1,162,680 1,450,680 0 2,613,360 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,162,680 1,450,680 0 2,613,360 
  งบด าเนินงาน 335,000 1,191,400 80,000 1,606,400 
      ค่าตอบแทน 77,000 0 0 77,000 
      ค่าใช้สอย 133,000 739,100 0 872,100 
      ค่าวัสดุ 125,000 432,300 80,000 637,300 
      ค่าสาธารณูปโภค 0 20,000 0 20,000 
  งบลงทุน 0 47,000 0 47,000 
      ค่าครุภัณฑ์ 0 47,000 0 47,000 
  งบเงินอุดหนุน 0 500,000 0 500,000 
      เงินอุดหนุน 0 500,000 0 500,000 
                               รวม 1,497,680 3,189,080 80,000 4,766,760 
   

 

แผนงานสาธารณสุข 
 

                  งาน 
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 
รวม      

งบ 
  

         
     งบด าเนินงาน 200,000 200,000 
         ค่าตอบแทน 120,000 120,000 
         ค่าใช้สอย 60,000 60,000 
         ค่าวัสดุ 20,000 20,000 
     งบเงินอุดหนุน 180,000 180,000 
         เงินอุดหนุน 180,000 180,000 
                                  รวม 380,000 380,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

                  งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 

งานก าจัดขยะ 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

รวม   
งบ 

  
      
  งบบุคลากร 2,160,000 0 0 2,160,000 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,160,000 0 0 2,160,000 
  งบด าเนินงาน 647,000 160,000 370,000 1,177,000 
      ค่าตอบแทน 187,000 0 0 187,000 
      ค่าใช้สอย 135,000 60,000 370,000 565,000 
      ค่าวัสดุ 320,000 100,000 0 420,000 
      ค่าสาธารณูปโภค 5,000 0 0 5,000 
  งบลงทุน 7,000 1,469,000 0 1,476,000 
      ค่าครุภัณฑ์ 7,000 0 0 7,000 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,469,000 0 1,469,000 
  งบเงินอุดหนุน 0 180,000 0 180,000 
      เงินอุดหนุน 0 180,000 0 180,000 
                               รวม 2,814,000 1,809,000 370,000 4,993,000 
   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

                  งาน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม      
งบ 

  
         
     งบด าเนินงาน 226,700 226,700 
         ค่าใช้สอย 226,700 226,700 
                                  รวม 226,700 226,700 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

                  งาน 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม    
งบ 

  
       
   งบด าเนินงาน 370,000 130,000 500,000 
       ค่าใช้สอย 300,000 130,000 430,000 
       ค่าวัสดุ 70,000 0 70,000 
                                รวม 370,000 130,000 500,000 
    

 

 

แผนงานการเกษตร 
 

                  งาน 
งานส่งเสริม
การเกษตร 

รวม      
งบ 

  
         
     งบด าเนินงาน 317,700 317,700 
         ค่าใช้สอย 317,700 317,700 
                                  รวม 317,700 317,700 
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แผนงานการพาณิชย์ 
 

                  งาน 
งานกิจการประปา รวม      

งบ 
  

         
     งบด าเนินงาน 630,000 630,000 
         ค่าใช้สอย 400,000 400,000 
         ค่าวัสดุ 230,000 230,000 
                                  รวม 630,000 630,000 
      

 

 

แผนงานงบกลาง 
 

                  งาน 
งบกลาง รวม      

งบ 
  

         
     งบกลาง 16,496,900 16,496,900 
         งบกลาง 16,496,900 16,496,900 
                                  รวม 16,496,900 16,496,900 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ.เมืองพัทลุง  จ.พัทลุง 

                       โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 

 
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 41,947,700 บาท 

 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 41,947,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

        แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,458,640 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 178,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 4,766,760 
  แผนงานสาธารณสุข 380,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,993,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 226,700 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 500,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 317,700 
  แผนงานการพาณิชย์ 630,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 16,496,900 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 41,947,700 

        

 
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  

        งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 
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ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล 

         ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
    
  ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 
   

    

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

   
       (นายอวยพร  หนูแก้ว) 

   
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่ 

เห็นชอบ 
 

    
    

 
 

 
 

 
 

 



 

14 
รายงานประมาณการรายรับ 

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
 อ าเภอ เมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
         
                  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 296,518.13 372,333.08 407,853.63 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที ่ 63,906.55 63,408.95 107,966.65 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีปา้ย 204,975.00 239,556.00 250,851.00 220,000.00 -31.82 % 150,000.00 
     ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 427,000.00 -53.16 % 200,000.00 
     อากรรังนกอีแอ่น 383,281.25 384,248.55 383,557.01 450,000.00 0.00 % 450,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 948,680.93 1,059,546.58 1,150,228.29 1,097,000.00     800,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 167,040.00 171,640.00 179,360.00 180,000.00 11.11 % 200,000.00 
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ
หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา 

0.00 330.00 500.00 500.00 0.00 % 500.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบยีนพาณชิย ์ 620.00 1,790.00 800.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 2,650.50 13,039.96 21,298.43 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 0.00 250.00 0.00 400.00 0.00 % 400.00 
     ค่าปรับการผดิสัญญา 1,000.00 15,514.00 400.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

10,900.00 12,400.00 14,100.00 13,000.00 0.00 % 13,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด 
ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 7,100.00 0.00 % 7,100.00 
     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง 

120.00 200.00 485.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าใบอนุญาตอืน่ๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
182,330.50 215,163.96 216,943.43 222,000.00     242,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ดอกเบี้ย 88,768.75 83,479.00 91,406.81 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 88,768.75 83,479.00 91,406.81 100,000.00     100,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการ
พาณิชย์ 

              

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ 894,968.00 971,573.00 1,087,538.00 1,000,000.00 20.00 % 1,200,000.00 
     รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 13,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
รวมหมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการ

พาณิชย์ 
908,218.00 971,573.00 1,087,538.00 1,000,000.00     1,200,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               

     ค่าขายแบบแปลน 44,500.00 0.00 108,000.00 60,000.00 133.33 % 140,000.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ 85.67 0.00 200.00 500.00 700.00 % 4,000.00 
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 44,585.67 0.00 108,200.00 60,500.00     144,000.00 

หมวดรายได้จากทุน               
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 500.00 2,900.00 % 15,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 500.00     15,000.00 
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รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต ์ 294,138.34 393,203.05 372,288.61 323,000.00 0.00 % 323,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,852,888.12 8,496,359.69 8,790,213.67 9,000,000.00 0.00 % 9,000,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,942,049.33 2,086,879.12 1,958,458.94 2,150,000.00 -13.95 % 1,850,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 56,005.02 46,180.49 57,869.76 61,000.00 -18.03 % 50,000.00 
     ภาษียาสูบ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามติ 2,595,404.23 4,152,357.81 4,508,030.89 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00 
     ภาษีสุรา 1,076,838.89 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนยีมตาม
กฎหมายว่าด้วยปา่ไม ้

0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร ่ 38,557.60 41,067.09 36,690.31 40,000.00 0.00 % 40,000.00 
     ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 33,541.58 25,398.22 39,739.66 40,000.00 -25.00 % 30,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนติิกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

1,369,340.00 1,237,413.00 1,843,505.00 1,500,000.00 -20.00 % 1,200,000.00 

     ค่าธรรมเนียมและค่าใชน้้ าบาดาล 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 3,270.70 1,338.60 1,484.10 4,000.00 0.00 % 4,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,262,033.81 16,480,197.07 17,608,280.94 17,120,000.00     16,499,000.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

15,081,936.00 15,737,494.00 18,067,710.00 21,400,000.00 7.48 % 23,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,081,936.00 15,737,494.00 18,067,710.00 21,400,000.00     23,000,000.00 
รวมทุกหมวด 32,516,553.66 34,547,453.61 38,330,307.47 41,000,000.00     42,000,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564     
 เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
 อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
         
      ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  42,000,000 บาท  แยกเป็น 

    
  รายได้จัดเก็บเอง 
  

 
หมวดภาษีอากร รวม 8000,000 บาท 

  
  

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 200,000 บาท 
  

    
ประมาณการตั้งรับไว้ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

  

  
  

ภาษีป้าย จ านวน 150,000 บาท 
  

    
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  
 

  

  
  

อากรรังนกอีแอ่น จ านวน 450,000 บาท 
  

    
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  
 

  

  
 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 242,000 บาท 
  

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 200,000 บาท 

  
    

ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

  

  
  

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จ านวน 500 บาท 
  

    
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
 

  

  
  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,000 บาท 
  

    
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

  

  
  

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 5,000 บาท 
  

    
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

  

  
  

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 400 บาท 
  

    
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

  

  
  

ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 2,000 บาท 
  

    
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 13,000 บาท 
  

    
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

  

  
  

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 2,000 บาท 

  
    

ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

  

  
  

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 7,100 บาท 
  

    
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

  

  
  

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 1,000 บาท 
  

    
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

  

  
  

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จ านวน 10,000 บาท 
  

    
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

  

  
 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท 
  

  
ดอกเบี้ย จ านวน 100,000 บาท 

  
    

ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

  

  
 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,200,000 บาท 
  

  
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 1,200,000 บาท 

  
    

ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

  

  
 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 144,000 บาท 
  

  
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 140,000 บาท 

  
    

ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

  

  
  

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 4,000 บาท 
  

    
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

  

  
 

หมวดรายได้จากทุน รวม 15,000 บาท 
  

  
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 15,000 บาท 

  
    

ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,499,000 บาท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 323,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

  

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,000,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

  

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 1,850,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

  

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 50,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

  

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 4,000,000 บาท 

    ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา    

  
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จ านวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

  

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 40,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
 

  

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 30,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

  

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 1,200,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

  

  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล จ านวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
 

  

  
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จ านวน 4,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 23,000,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกท า 

จ านวน 23,000,000 บาท 

    ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา     

 



ป ี2561 ป ี2562

695,520 695,520 0 %
120,000 120,000 0 %
120,000 120,000 0 %

198,720 198,720 0 %
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1,490,400 1,490,400 0 %

2,624,640 2,624,640

2,668,653 2,775,517 15.02 %
59,612 84,000 0 %

143,612 129,500 0 %
719,100 790,800 2.16 %
81,540 70,840 -14.29 %
54,000 4,500 0 %

3,726,517 3,855,157
6,351,157 6,479,797รวมงบบคุลากร 6,277,645 6,849,640 7,314,640

เงินอื่นๆ 46,258 0 0
รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,653,005 4,225,000 4,690,000

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 654,433 881,000 900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจ้าง 82,154 84,000 72,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน 84,000 84,000 84,000
เงินประจ าต าแหนง่ 147,000 126,000 126,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนกังาน 2,639,160 3,050,000 3,508,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

1,490,400 1,490,400 1,490,400

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,624,640 2,624,640 2,624,640

เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานกุาร/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 198,720 198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520 695,520
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000

งบบคุลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รายจา่ยจริง ประมาณการ
ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปรางหมู่
อ าเภอเมืองพัทลุง    จังหวัดพัทลุง



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0 0 0 %

6,480 5,670 0 %
0 0 0 %

94,000 27,500 -16.67 %
40,000 40,000 -25 %

140,480 73,170

136,906 0 0 %
0 172,327 -12.5 %

42,902 47,810 -13.33 %
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0 0 0 %
88,497 92,272 0 %

0 0 40 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

18,807 0 0 %

0 152,940 0 %

โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการจัดท าแผน
ชุมชนต าบลปรางหมู่

18,248 0 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏบิติังานของทอ้งถิ่น

331,250 0 0

โครงการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี 16,380 0 0

โครงการปลูกต้นไม ้รักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน 3,480 0 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 0 500,000 700,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไมแ้ละ
พวงมาลา

0 10,000 10,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0 10,000 10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 62,148 140,000 140,000

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 54,100 75,000 65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 58,919 0 0
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 200,000 175,000

รวมค่าตอบแทน 155,330.11 205,000 175,000
ค่าใชส้อย

ค่าเช่าบา้น 111,750.11 120,000 100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 33,160 40,000 30,000

ค่าเบี้ยประชุม 5,670 10,000 10,000
ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 15,000 15,000

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

4,750 20,000 20,000

งบด าเนินงาน



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0 0 0 %

194,952.05 141,221 0 %
482,064.05 606,570

33,039 68,220 -3.02 %
16,044 0 0 %
19,925 12,281 0 %
2,610 0 0 %

67,820 16,800 0 %
95,653.21 85,421.37 0 %

0 0 0 %
8,400 32,100 0 %

243,491.21 214,822.37
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626,330.49 841,003.66 11.11 %
0 0 0 %

2,730.11 3,187.53 0 %
734 3,110 0 %

59,904.3 58,983.9 -35.71 %
689,698.9 906,285.09

1,555,734.16 1,800,847.46

19,500 0 0 %
0 0 0 %

20,450 0 0 %ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง 0 0 0

เกา้อี้อเนกประสงค์ 0 0 0
เคร่ืองพมิพดี์ดไฟฟา้ 22,000 0 0

ค่าครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์ส านกังาน

รวมงบด าเนินงาน 1,736,174.47 2,661,866 2,870,000
งบลงทนุ

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 54,154.99 70,000 45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 642,040.8 990,000 1,065,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,617.84 10,000 10,000
ค่าบริการไปรษณีย์ 1,845 10,000 10,000

ค่าไฟฟา้ 583,827.97 900,000 1,000,000
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 595 0 0

รวมค่าวัสดุ 221,927.86 411,866 410,000
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000 10,000
วัสดุคอมพวิเตอร์ 49,050 50,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 43,050 100,000 100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 74,799.86 130,000 130,000

วัสดุงานบา้นงานครัว 2,970 20,000 20,000
วัสดุกอ่สร้าง 0 20,000 20,000

วัสดุส านกังาน 52,058 61,866 60,000
วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 0 20,000 20,000

รวมค่าใชส้อย 716,875.7 1,055,000 1,220,000
ค่าวัสดุ

โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
ประชาธิปไตยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

0 20,000 20,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 172,350.7 100,000 100,000



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564
378,508 0 0 %
235,900 0 0 %
32,000 0 0 %

0 700 0 %

0 0 -100 %

0 15,100 0 %

0 0 -100 %
0 0 -100 % 24

0 0 0 %

9,900 0 0 %

0 0 0 %
2,750 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -71.43 %
699,008 15,800
699,008 15,800

รวมค่าครุภณัฑ์ 46,890 505,300 20,000
รวมงบลงทนุ 46,890 505,300 20,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 70,000 20,000

ครุภณัฑ์อื่น
จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ รัชกาลที่ 10 0 390,000 0

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 2,890 0 0
มอนเิตอร์ 0 0 0

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000 0 0

เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ หรือชนดิ LED สีแบบ
 Network

0 0 0

ตู้เย็น 0 15,000 0
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว
เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อออ่น 0 11,000 0

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 0 19,300 0
จอรับภาพชนดิมอเตอร์ไฟฟา้ขนาด 120 นิ้ว 
พร้อมติดต้ัง

0 0 0

อปุกรณ์อา่นบตัรอเนกประสงค์ 0 0 0
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ติดต้ังมา่นปรับแสงและปพูรม 0 0 0
โต๊ะพบัอเนกประสงค์ 0 0 0

ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 0



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0 0 0 %
0 0
0 0

8,605,899.16 8,296,444.46

1,886,880 2,000,400 7.91 %
42,000 42,000 0 %

251,760 259,800 1.85 %
27,660 19,620 -4 %

0 0 0 %
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2,208,300 2,321,820
2,208,300 2,321,820

0 0 12.5 %

0 0 -50 %
42,000 52,500 0 %
4,200 4,920 200 %

46,200 57,420

1,330 0 0 %
0 1,010 -33.33 %

6,715 5,215 -33.33 %รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 2,712 15,000 10,000

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 0 0
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 30,000 20,000

รวมค่าตอบแทน 50,650 182,000 227,000
ค่าใชส้อย

ค่าเช่าบา้น 42,000 72,000 72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 2,650 20,000 60,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

6,000 80,000 90,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 10,000 5,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,089,910 2,583,000 2,757,000
รวมงบบคุลากร 2,089,910 2,583,000 2,757,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจ้าง 35,820 25,000 24,000
เงินอื่นๆ 0 96,000 96,000

เงินประจ าต าแหนง่ 42,000 42,000 42,000
ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 243,600 270,000 275,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนกังาน 1,768,490 2,150,000 2,320,000

งานบริหารงานคลงั
งบบคุลากร

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 0 0
รวมงานบริหารทั่วไป 8,070,709.47 10,016,806 10,204,640

เงินอดุหนนุองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 10,000 0 0
รวมเงินอุดหนุน 10,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

12,202 53,162 0 %
520 500 0 %

0 39,690 0 %

0 0 25 %

5,890 2,790 0 %
26,657 102,367

56,047 36,743 -9.09 %
0 0 -50 %

13,430 30,510 0 %
69,477 67,253

26

3,677 2,594 0 %
3,677 2,594

146,011 229,634

15,900 0 -100 %

9,900 0 0 %

25,800 0
25,800 0

2,380,111 2,551,454
10,986,010.16 10,847,898.46

รวมงานบริหารงานคลงั 2,267,305 3,075,000 3,254,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,338,014.47 13,091,806 13,458,640

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 22,000 0
รวมงบลงทนุ 0 22,000 0

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 22,000 0
เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ หรือชนดิ LED สี 
แบบ Network

0 0 0

ค่าครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

รวมงบด าเนินงาน 177,395 470,000 497,000
งบลงทนุ

ค่าบริการไปรษณีย์ 7,887 20,000 20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 7,887 20,000 20,000

รวมค่าวัสดุ 65,587 100,000 90,000
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000 5,000
วัสดุคอมพวิเตอร์ 28,390 35,000 35,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส านกังาน 37,197 55,000 50,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 500 20,000 20,000
รวมค่าใชส้อย 53,271 168,000 160,000

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน

0 28,000 35,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 49,559 70,000 70,000
โครงการจัดเกบ็ภาษนีอกสถานที่ 500 5,000 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

25,500 0 0 %

25,500 0

22,080 0 0 %

6,840 0 0 %

6,660 0 0 %
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35,580 0
61,080 0

0 0 0 %
0 0 0 %
0 0
0 0

61,080 0

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 99,630 0 0
งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั

รวมค่าครุภณัฑ์ 46,000 0 0
รวมงบลงทนุ 46,000 0 0

กรวยยางสามเหล่ียม 13,000 0 0
ปา้ยสามเหล่ียมหยุดตรวจ 33,000 0 0

ค่าครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์อื่น

รวมงบด าเนินงาน 53,630 0 0
งบลงทนุ

โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

6,670 0 0

รวมค่าใชส้อย 53,630 0 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 41,280 0 0
โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปใีหม่

5,680 0 0

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

0 0 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0 56,400 0 %

0 56,400

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 5,660 0 %

0 5,070 0 %
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0 10,730

0 8,800 -50 %
0 8,800
0 75,930

0 168,000 0 %
0 168,000
0 168,000
0 243,930

61,080 243,930
รวมงานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 0 118,000 178,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 99,630 118,000 178,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 0 0
รวมงบลงทนุ 0 0 0

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เรือพลาสติก 0 0 0

งบลงทนุ
ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าวัสดุ 0 10,000 5,000
รวมงบด าเนินงาน 0 118,000 178,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0 10,000 5,000

โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

0 9,000 9,000

รวมค่าใชส้อย 0 48,000 113,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่าย
พลเรือน

0 20,000 0

โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปใีหม่

0 9,000 9,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 10,000 10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยั
พบิติัประจ าเทศบาลต าบลปรางหมู่

0 0 85,000

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

0 60,000 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 60,000 60,000



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

747,866 863,580 7.98 %
33,080 42,000 0 %

108,000 108,000 0 %
12,000 12,000 0 %

900,946 1,025,580
900,946 1,025,580

0 0 0 %
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0 0 20 %
16,800 27,350 100 %
16,800 27,350

10,770 0 0 %
0 3,120 23.76 %
0 0 -40 %

880 23,128 0 %
2,650 0 0 %

14,300 26,248

89,055 13,920 33.33 %
ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 111,587 30,000 40,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,350 30,000 30,000
รวมค่าใชส้อย 43,200 125,400 133,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 29,500 50,000 50,000

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 40,400 50,000
รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 0 5,000 3,000

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 8,350 0 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 1,000 30,000 60,000
รวมค่าตอบแทน 1,000 45,000 77,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

0 5,000 5,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 10,000 12,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 588,314 1,088,760 1,162,680
รวมงบบคุลากร 588,314 1,088,760 1,162,680

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 99,000 108,000 108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจ้าง 11,000 12,000 12,000

เงินเดือนพนกังาน 478,314 926,760 1,000,680
เงินประจ าต าแหนง่ 0 42,000 42,000

งบบคุลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564
0 0 100 %

19,015 10,290 0 %
0 0 0 %

7,350 5,940 33.33 %
115,420 30,150
146,520 83,748

14,000 0 0 %

0 16,000 0 %

0 4,200 0 %
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14,000 20,200

0 0 -100 %

0 0
14,000 20,200

1,061,466 1,129,528

771,480 800,700 5.56 %
0 0 300 %

317,136 400,680 3.71 %
เงินวิทยฐานะ 0 21,000 84,000
ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 402,500 417,480 432,960

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนกังาน 733,020 839,040 885,720

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบคุลากร

รวมงบลงทนุ 0 29,600 0
รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 794,781.5 1,388,760 1,497,680

โครงการร้ือถอนอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นแหลมยาง

0 29,600 0

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 0 29,600 0

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึ
พมิพ์

0 0 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 0 0

ครุภณัฑ์ส านกังาน
ตู้เกบ็เอกสาร 0 0 0

งบลงทนุ
ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าวัสดุ 162,267.5 100,000 125,000
รวมงบด าเนินงาน 206,467.5 270,400 335,000

วัสดุกอ่สร้าง 4,552 5,000 5,000
วัสดุคอมพวิเตอร์ 14,250 30,000 40,000

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 2,193.5 5,000 10,000
วัสดุงานบา้นงานครัว 29,685 30,000 30,000



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564
28,000 48,000 0 %

1,116,616 1,249,380
1,116,616 1,249,380

0 0 0 %

0 29,012 -100 %

424,000 448,620 0 %
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149,600 144,500 0 %

0 7,600 0 %

0 7,600 0 %

0 11,400 0 %

0 16,340 0 %

573,600 665,072

256,859.98 253,918.2 2.55 %
256,859.98 253,918.2รวมค่าวัสดุ 250,648.2 421,564 432,300

ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม) 250,648.2 421,564 432,300

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา

6) ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน
0 30,100 30,100

รวมค่าใชส้อย 544,400 769,100 739,100

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา

4)ค่าอปุกรณ์การเรียน
0 14,000 14,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา

5) ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน
0 21,000 21,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา

2)ค่าจัดการเรียนการสอน
161,500 170,000 170,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา

3)ค่าหนงัสือเรียน
0 14,000 14,000

โครงการค่ายภาษาองักฤษสู่ประชาคม
อาเซียน ประจ าป ี2560

31,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา

1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนกัเรียน
351,500 490,000 490,000

ค่าใชส้อย

โครงการจัดกจิกรรมเข้าค่ายเสริมทกัษะ
ส าหรับเด็กและเยาวชนต าบลปรางหมู่

0 30,000 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวมงบบคุลากร 1,154,370 1,325,520 1,450,680

0 0

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจ้าง 18,850 48,000 48,000
รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,154,370 1,325,520 1,450,680



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

17,719.2 17,719.2 0 %
17,719.2 17,719.2

848,179.18 936,709.4

0 0 0 %
0 0 0 %

14,400 0 0 %
14,400 0
14,400 0 32

403,000 0 0 %

0 398,000 4.17 %

403,000 398,000
403,000 398,000

2,382,195.18 2,584,089.4

0 73,000 0 %
0 73,000
0 73,000
0 73,000

3,443,661.18 3,786,617.4
รวมงานศึกษาไมก่ าหนดระดบั 0 80,000 80,000

รวมแผนงานการศึกษา 3,129,678.44 4,531,944 4,766,760

รวมค่าวัสดุ 0 80,000 80,000
รวมงบด าเนินงาน 0 80,000 80,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส านกังาน 0 80,000 80,000

งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั
งบด าเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 370,720 480,000 500,000
รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,334,896.94 3,063,184 3,189,080

อดุหนนุส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพทัลุง เขต1

0 480,000 500,000

รวมเงินอุดหนุน 370,720 480,000 500,000

เงินอุดหนุน
เงินอดุหนนุส่วนราชการ 370,720 0 0

รวมงบลงทนุ 9,000 47,000 47,000
งบเงินอุดหนุน

โต๊ะท างาน 0 0 0
รวมค่าครุภณัฑ์ 9,000 47,000 47,000

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 0 47,000 47,000
ตู้เกบ็เอกสาร 9,000 0 0

ค่าครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์ส านกังาน

รวมงบด าเนินงาน 800,806.94 1,210,664 1,191,400
งบลงทนุ

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 5,758.74 20,000 20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 5,758.74 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0 0 -16.67 %

0 0

0 13,920 -28.57 %
16,900 21,993 -64.29 %

25,430 19,602 -60 %
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0 0 -100 %

42,330 55,515

7,440 27,360 0 %
7,440 27,360

49,770 82,875

0 0 0 %
0 0
0 0รวมงบลงทนุ 59,000 0 0

เคร่ืองพน่หมอกควัน 59,000 0 0
รวมค่าครุภณัฑ์ 59,000 0 0

ค่าครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์การเกษตร

รวมงบด าเนินงาน 50,698 291,900 200,000
งบลงทนุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 27,800 20,000 20,000
รวมค่าวัสดุ 27,800 20,000 20,000

รวมค่าใชส้อย 22,898 127,900 60,000
ค่าวัสดุ

โครงการส่งเสริมการจัดท าชุมชนปลอดขยะ
ต าบลปรางหมู่

22,898 50,000 20,000

โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการใหค้วามรู้ในการ
ปอ้งกนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดท าหนา้กากอนามยั
เพื่อการปอ้งกนัตนเอง

0 7,900 0

โครงการปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก 0 42,000 30,000
โครงการปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ 0 28,000 10,000

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

0 144,000 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 144,000 120,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

แผนงานสาธารณสขุ
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

180,000 0 0 %

0 180,000 0 %

180,000 180,000
180,000 180,000
229,770 262,875
229,770 262,875
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1,048,917 1,114,200 7.13 %
42,000 42,000 0 %

608,675 615,417 0 %
89,484 100,935 0 %

1,789,076 1,872,552
1,789,076 1,872,552

0 0 0 %

0 0 0 %
12,000 43,000 100 %
15,500 29,930 -1.72 %
27,500 72,930

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 6,690 58,000 57,000
รวมค่าตอบแทน 6,690 138,000 187,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 10,000 10,000
ค่าเช่าบา้น 0 50,000 100,000

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

0 20,000 20,000

รวมงบบคุลากร 1,642,340 2,074,000 2,160,000
งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจ้าง 72,000 110,000 110,000
รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,642,340 2,074,000 2,160,000

เงินประจ าต าแหนง่ 42,000 42,000 42,000
ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 549,120 716,000 716,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนกังาน 979,220 1,206,000 1,292,000

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน
งบบคุลากร

รวมแผนงานสาธารณสขุ 109,698 471,900 380,000
แผนงานเคหะและชมุชน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 180,000 180,000
รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 109,698 471,900 380,000

อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1-9 
ต าบลปรางหมู่

0 180,000 180,000

รวมเงินอุดหนุน 0 180,000 180,000

เงินอุดหนุน
เงินอดุหนนุเอกชน 0 0 0

งบเงินอุดหนุน



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

750 0 0 %
0 2,040 0 %
0 0 0 %

3,454 14,094 1,200 %
8,806.2 4,160 0 %

13,010.2 20,294

9,921 15,286 0 %
120,679 0 0 %
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0 0 0 %
96,459.65 89,585.4 25 %

0 0 0 %
0 0 100 %

30,280 36,450 0 %
257,339.65 141,321.4

0 0 0 %
0 0

297,849.85 234,545.4

14,000 11,000 0 %
9,600 0 0 %

ตู้เกบ็เอกสาร 0 0 0
โต๊ะท างาน 0 0 0

ค่าครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์ส านกังาน

รวมงบด าเนินงาน 190,864.6 498,000 647,000
งบลงทนุ

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 5,000 5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 0 5,000 5,000

รวมค่าวัสดุ 168,854.6 280,000 320,000
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0 0 10,000
วัสดุคอมพวิเตอร์ 35,130 50,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 43,571.6 120,000 150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000 10,000

วัสดุกอ่สร้าง 82,571 0 0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 60,000 60,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส านกังาน 7,582 40,000 40,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,540 50,000 50,000
รวมค่าใชส้อย 15,320 75,000 135,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,000 5,000 65,000

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 10,000 10,000
รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 0 10,000 10,000

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 2,780 0 0



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0 0 -100 %
0 0 100 %

0 16,000 0 %
0 2,780 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %
23,600 29,780
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23,600 29,780
2,110,525.85 2,136,877.4

0 496,000 0 %

0 0 122.22 %
0 496,000

92,259 66,130 11.11 %
92,259 66,130
92,259 562,130รวมงบด าเนินงาน 68,740 117,000 160,000

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 68,740 90,000 100,000
รวมค่าวัสดุ 68,740 90,000 100,000

รวมค่าใชส้อย 0 27,000 60,000
ค่าวัสดุ

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในต าบล
ปรางหมู่

0 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 27,000 60,000

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานไฟฟ้าถนน
งบด าเนินงาน

รวมงบลงทนุ 0 280,800 7,000
รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 1,833,204.6 2,852,800 2,814,000

ปั๊มสูบน้ าชนดิจุ่มใต้น้ า(ซัมเมร์ิส) 0 25,000 0
รวมค่าครุภณัฑ์ 0 280,800 7,000

ครุภณัฑ์อื่น
ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกยีรติ พระบรม
ฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10

0 250,000 0

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 0 0
มอนเิตอร์ 0 0 0

ล้อวัดระยะ 0 0 7,000
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์ส ารวจ
เทปวัดระยะ 0 5,800 0



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

185,956.38 0 0 %

0 0 -16.67 %

0 0 -100 %

479,000 0 0 %

0 0 100 %
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 483,000 0 %

0 0 0 %
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เอเชีย - วัดปรางหมู่ใน  หมู่ที่ 4

88,448 0 0

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ไสนมควาย-หนูบ หมู่ที่ 2

0 497,800 0

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลักหา้-ทุ่งหมอใหญ่ หมู่ที่ 7

0 0 0

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายยางโพรง-ตกวัด ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7,5

0 1,000 0

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายยางโพรง-ตกวัด หมู่ที่ 7,5 กม.ที่ 0+885 
ถึง1+000

0 498,000 0

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเข้าส านกังานเทศบาลต าบลปรางหมู่
 หมู่ที่ 5

0 0 0

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายยางโพรง - ตกวัด หมู่ที่ 7,5

0 0 484,000

ค่าชดเชยงานกอ่สร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

0 60,000 50,000

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมทางหลวงหมายเลข 41 หมู่ที่ 4

0 166,000 0

โครงการปรับพื้นที่เพื่อท าสนามกฬีาเทศบาล
ต าบลปรางหมู่

0 0 0

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ

งบลงทนุ



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %
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465,824 0 0 %

1,130,780.38 483,000
1,130,780.38 483,000

43,841.26 0 0 %
0 70,833.57 80 %

43,841.26 70,833.57
43,841.26 70,833.57

1,266,880.64 1,115,963.57รวมงานไฟฟ้าถนน 767,518.68 1,886,800 1,809,000

รวมเงินอุดหนุน 610,330.68 100,000 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 610,330.68 100,000 180,000

เงินอดุหนนุส่วนราชการ 610,330.68 0 0
อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาคจังหวัดพทัลุง 0 100,000 180,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 88,448 1,669,800 1,469,000
รวมงบลงทนุ 88,448 1,669,800 1,469,000

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายโคก
มะปราง หมู่ที่ 4

0 0 91,000

โครงการวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ริมถนนสายทางเข้าส านกังานเทศบาลต าบล
ปรางหมู่ หมู่ที่ 5

0 0 0

โครงการขุดเจาะบอ่น้ าบาดาล บา้นในล้อม 
หมู่ที่ 4

0 228,000 0

โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล หมู่ที่ 2 บา้นนาง
เกรียง

0 0 139,000

โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบ
น้ าบาดาล หมู่ที่ 2 บา้นนางเกรียง

0 0 705,000

โครงการขุดเจาะบอ่น้ าบาดาล บา้นนางเกรียง
 หมู่ที่ 2

0 212,000 0

โครงการกอ่สร้างประตูทางเข้าเทศบาลต าบล
ปรางหมู่ หมู่ที่ 7

0 7,000 0



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

189,881.5 225,803.25 6.67 %

0 0 0 %

34,328 35,872 25 %
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224,209.5 261,675.25
224,209.5 261,675.25

0 0 0 %
0 0
0 0

224,209.5 261,675.25
3,601,615.99 3,514,516.22

รวมงานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล 314,555.02 340,000 370,000
รวมแผนงานเคหะและชมุชน 2,915,278.3 5,079,600 4,993,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 76,000 0 0
รวมงบลงทนุ 76,000 0 0

ครุภณัฑ์อื่น
ถังรองรับขยะมลูฝอยพลาสติก 76,000 0 0

งบลงทนุ
ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าใชส้อย 238,555.02 340,000 370,000
รวมงบด าเนินงาน 238,555.02 340,000 370,000

โครงการจ้างเหมาเอกชนเกบ็ค่าธรรมเนยีม
ขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู

33,408 0 0

โครงการจ้างเหมาเอกชนเกบ็ค่าธรรมเนยีม
ขยะมลูฝอยหรือส่ิงปฏกิลู

0 40,000 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าธรรมเนยีมการทิ้งขยะ 205,147.02 300,000 320,000

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0 0 0 %

0 0 -60.54 %

0 0 -100 %

0 0 202.31 %
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20,614 19,140 0 %

0 9,450 0 %

0 0 0 %

20,614 28,590
20,614 28,590

0 0 0 %
0 0
0 0

20,614 28,590
20,614 28,590รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 145,903 185,650 226,700

รวมงบเงินอุดหนุน 28,000 0 0
รวมงานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 145,903 185,650 226,700

เงินอดุหนนุเอกชน 28,000 0 0
รวมเงินอุดหนุน 28,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าใชส้อย 117,903 185,650 226,700
รวมงบด าเนินงาน 117,903 185,650 226,700

โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการจัดท าแผน
ชุมชนต าบลปรางหมู่

0 0 0

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพท าดอกไม้จันท์ ของช า
รวย พวงหรีดให้กับประชาชนต าบลปรางหมู่

22,928 0 0

โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

0 60,600 183,200

โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีต าบล
ปรางหมู่

0 0 0

โครงการเยาวชนรุ่นใหม ่รวมใจต้านภยัยา
เสพติดและโรคเอดส์

94,975 88,700 35,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเสริมอาชีพการ
ท าขนมโรตีกรอบจิ๋วให้กับกลุ่มสตรีต าบลปรางหมู่

0 27,850 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2561-2565 (เพิ่มเติม)

0 8,500 8,500

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

300,000 299,350 0 %

300,000 299,350

69,930 69,930 0 %
69,930 69,930
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369,930 369,280
369,930 369,280

70,000 70,000 0 %
60,000 60,000 0 %

0 0 0 %
130,000 130,000
130,000 130,000
130,000 130,000
499,930 499,280

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 89,085 130,000 130,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 431,020 500,000 500,000

รวมค่าใชส้อย 89,085 130,000 130,000
รวมงบด าเนินงาน 89,085 130,000 130,000

โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 15,735 60,000 60,000
โครงการอบรมผู้น าทางศาสนพธิี 12,975 0 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการวันกตัญญูรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 60,375 70,000 70,000

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 341,935 370,000 370,000
งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

รวมค่าวัสดุ 69,975 70,000 70,000
รวมงบด าเนินงาน 341,935 370,000 370,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกฬีา 69,975 70,000 70,000

โครงการกฬีามวลชนสัมพนัธ์ต าบลปรางหมู่ 271,960 300,000 300,000

รวมค่าใชส้อย 271,960 300,000 300,000

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานกีฬาและนันทนาการ
งบด าเนินงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

0 0 100 %

27,100 20,900 -53.49 %
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0 0 -100 %

0 0 0 %

27,100 20,900
27,100 20,900
27,100 20,900
27,100 20,900รวมแผนงานการเกษตร 313,880 78,000 317,700

รวมงบด าเนินงาน 313,880 78,000 317,700
รวมงานสง่เสริมการเกษตร 313,880 78,000 317,700

โครงการอบรมทศันศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านการเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง

285,580 0 0

รวมค่าใชส้อย 313,880 78,000 317,700

โครงการพฒันาการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลปรางหมู่

28,300 43,000 20,000

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดท าและการใช้
ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอนิทรีย์

0 35,000 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมทศันศึกษาเพื่อส่งเสริม
ความรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพยีง

0 0 297,700

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

แผนงานการเกษตร
งานสง่เสริมการเกษตร



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

11,000 0 0 %
0 18,500 0 %

242,893.25 271,884.5 0 %
253,893.25 290,384.5
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0 132,491 -28.57 %
23,400 55,800 0 %
23,400 188,291

277,293.25 478,675.5
277,293.25 478,675.5
277,293.25 478,675.5รวมแผนงานการพาณิชย์ 298,992 690,000 630,000

รวมงบด าเนินงาน 298,992 690,000 630,000
รวมงานกิจการประปา 298,992 690,000 630,000

วัสดุอื่น 48,750 80,000 80,000
รวมค่าวัสดุ 48,750 290,000 230,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกอ่สร้าง 0 210,000 150,000

โครงการจ้างเหมาเกบ็ค่าน้ าประปา 223,742 300,000 300,000
รวมค่าใชส้อย 250,242 400,000 400,000

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 100,000 100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 26,500 0 0

งานกิจการประปา
งบด าเนินงาน

แผนงานการพาณิชย์



ป ี2561 ป ี2562
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2564

723,000 723,000 0 %
190,049.01 164,441.93 -12.5 %

112,254 121,302 4.48 %
0 4,678 0 %

8,589,900 8,821,000 5.1 %
2,666,400 3,320,800 -5.51 %

41,500 42,000 0 %
545,625 314,000 7.74 %

173,939.86 0 0 %
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0 29,119.09 9.38 %

0 0 56.25 %
0 10,000 0 %

0 120,000 0 %

145,410 0 0 %

364,008 392,738 -3.06 %

13,552,085.87 14,063,079.02
13,552,085.87 14,063,079.02
13,552,085.87 14,063,079.02
13,552,085.87 14,063,079.02
32,699,160.45 33,746,361.6รวมทกุแผนงาน 30,092,337.84 41,000,000 41,947,700

รวมงบกลาง 12,310,243.63 16,253,100 16,496,900
รวมแผนงานงบกลาง 12,310,243.63 16,253,100 16,496,900

รวมงบกลาง 12,310,243.63 16,253,100 16,496,900
รวมงบกลาง 12,310,243.63 16,253,100 16,496,900

เงินช่วยพเิศษ 0 10,000 10,000
เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วน
ทอ้งถิ่น (กบท.)

349,828 392,000 380,000

เงินสมทบกองทนุสวัสดิการชุมชน 0 10,000 10,000
เงินสมทบเข้ากองทนุหลักประกนัสุขภาพ
ระดับทอ้งถิ่น

0 120,000 120,000

เงินค่าบ ารุงสันนบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย 0 32,000 35,000

เงินสมทบกองทนุทดแทน 0 6,400 10,000

ส ารองจ่าย 542,780 464,100 500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพนั 186,397.29 0 0

เบี้ยยังชีพคนพกิาร 1,952,800 4,656,000 4,399,300
เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 42,000 54,000 54,000

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 0 0 0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,379,600 9,491,600 9,975,600

ค่าช าระดอกเบี้ย 25,431.34 160,000 140,000
เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 108,407 134,000 140,000

งบกลาง
ค่าช าระหนี้เงินต้น 723,000 723,000 723,000

งบกลาง
งบกลาง

แผนงานงบกลาง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอ เมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 

        
                  ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,947,700  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด 
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 10,204,640 บาท 

 งบบุคลากร รวม 7,314,640 บาท 
 

 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 

 
 

เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 695,520 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี   

จ านวน 2 คน  
      

 
 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกเทศมนตรี  และ 

รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน 
      

 
 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

จ านวน 2 คน 
      

 
 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน 198,720 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี 
      

 
 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,490,400 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา

เทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  12  คน 
      

 
 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,690,000 บาท 
 

 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,508,000 บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลจ านวน 9 อัตรา        
 

 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 84,000 บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาลระดับกลาง        
 

 
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 126,000 บาท 

 
  

  เ พ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล   หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 900,000 บาท 

 
  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  3 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 4 อัตรา       

 
 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

จ านวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 4 อัตรา       

 งบด าเนินงาน รวม 2,870,000 บาท 
 

 
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท 

 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 
 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พนักงานจ้าง หรือลูกจ้าง ของเทศบาลหรือเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  ฯลฯ ตามระเบียบ กฎหมายและ
หนังสือสั่งการที่ก าหนด 

      

 
 

ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 10,000 บาท 
 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตามความจ าเป็นแก่
กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน   เงินค่าตอบแทน    และประโยชน์ตอบแทนอย่าง อ่ืนของ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา รองประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 และเป็นค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการที่เทศบาลแต่งตั้ง ที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ให้จ่ายค่าเบี้ย
ประชุมได ้

      

 
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 15,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ ของเทศบาล  
      

 
 

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 100,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ค่าผ่อนช าระเงินกู้ให้แก่พนักงาน

เทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 
       

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงาน
เทศบาล  ซึ่ งมีสิทธิ เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 
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ค่าใช้สอย รวม 1,220,000 บาท 

 
  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 175,000 บาท 
 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์   ค่าจ้างเหมาบริการ   ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ  

      

 
 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 65,000 บาท 
 

  

  ค่ารับรอง                                               จ านวน     15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาล ค่ารับรองสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ  รวมถึงการต้อนรับบุคคล
หน่วยงานที่มานิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก  ค่าจัดท าเอกสารและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง 
    
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี                            จ านวน    50,000 บาท 
เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี   ได้แก่  ค่าจัดซื้อธงชาติ 
พวงมาลา พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์  
ค่าจัดท าพานพุ่ม ตลอดจนงานรับเสด็จฯ ฯลฯ ส าหรับวันส าคัญต่างๆ ตาม
นโยบายหรือค าสั่งของอ าเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล   หรือตามภารกิจอ านาจหน้าที่   เช่น    
วันปิยมหาราช วันจักรี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวฯ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง วันท้องถิ่นไทย เป็นต้น 

      

 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

  
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 10,000 บาท 

 
  

  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหนทดแทนแก่บุคคลภายนอก
เนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 140,000 บาท 

 

  

  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก   ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ของผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี 
พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลและบุคคลอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 

      

 
  

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 700,000 บาท 
 

  

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายก าหนด ในการเลือกตั้งทั่วไป และเลือกตั้งซ่อม ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล  อีกทั้ ง ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์   
การณรงค ์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง ตามความเหมาะสม โดย
ค านึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจัดสถานที่ในการ
เลือกตั้งฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0818.2/ว4289  ลงวันที่ 
    22 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
    หรือผู้บริหาร 
3) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 88 

      

 
  

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จ านวน 10,000 บาท 
 

    เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าพวงมาลา   ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้   
ส าหรับวันส าคัญของทางราชการและโอกาสจ าเป็น 

       

  
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและกฎหมายที่เก่ียวข้อง จ านวน 20,000 บาท 

 

  

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน  ของเทศบาลต าบลปรางหมู่ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจัดท าเอกสาร ค่าวัสดุเครื่องเขียนต่าง ๆ ฯลฯ เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 
   2546                                                                                   
2) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 88 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์ดีด  เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า รถยนต์ รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ 

      

 
 

ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท 
 

 
วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ผงหมึกถ่าย
เอกสาร สิ่งพิมพ์ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน  ผ้าหมึก 
เทปลบค าผิดส าหรับเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า แบบพิมพ์ต่าง ๆ  แผงกั้นห้อง
(Partition) ฯลฯ 

      

 
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 
 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าส านักงาน  เช่น ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ส าหรับส านักงานเทศบาล  หรือที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล 

      

 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ

เทศบาล  เช่น  แปรง ไม้กวาด น้ ายาขัดพ้ืน  น้ ายาเช็ดกระจก ฯลฯ 
      

 
 

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 
 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี กระเบื้อง ตะปู ค้อน   
จอบ เสียม ฯลฯ เพ่ือใช้ในส านักงานเทศบาล หรือในความรับผิดชอบของ
เทศบาล 

      

 
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่งต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน  

หัวเทียน แบตเตอรี่  ส าหรับรถจักรยานยนต์ รถบรรทุกขยะ รถยนต์ ฯลฯ       

 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 130,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล  น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี

ใช้กับรถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควันใช้ผสม
สารเคมีส าหรับพ่นยุง ฯลฯ 

       

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

 
  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
หมึกเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง และวัสดุคอมพิวเตอร์ อ่ืน ๆ 
ฯลฯ 

      

 
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,065,000 บาท 
 

 
ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,000,000 บาท 

 
  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงานเทศบาล  หรือสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล   ค่าไฟฟ้าสาธารณะซึ่งเกินสิทธิ์  ฯลฯ 

      

 
 

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับส านักงานเทศบาล       
 

 
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ 

       

 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 45,000 บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรสาร  ค่าเทเลกซ์   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต  ค่าสื่อสารอ่ืน ๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ 

       

งบลงทุน รวม 20,000 บาท 

 
 

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 20,000 บาท 
 

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

 
  

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ โครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล
ต าบลปรางหมู่ ฯลฯ  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ       
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,254,000 บาท 
 งบบุคลากร รวม 2,757,000 บาท 
 

 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,757,000 บาท 

 
 

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,320,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จ านวน 7 อัตรา       
 

 
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองคลัง       
 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 275,000 บาท 

 
  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา   

      

 
 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ

จ านวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  
      

 
 

เงินอ่ืนๆ จ านวน 96,000 บาท 
 

  

  เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งด้านพัสดุ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมให้กับพนักงานเทศบาล  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุใน
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  จ านวน 3  อัตรา 

      

 งบด าเนินงาน รวม 497,000 บาท 
 

 
ค่าตอบแทน รวม 227,000 บาท 

 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 90,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคล คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงาน

ก่อสร้าง และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอ่ืนแก่เทศบาลต าบล 
      

 
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในกองคลัง       
 

 
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท 

 
  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 

      

 
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 60,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ        

   เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 

 
  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000 บาท 
 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ   เช่น  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ 
ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจัดท าวารสาร
ค่าบริการรับใช้  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ฯลฯ 

      

 
 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาประเมินการปฏิบัติงาน ตรวจสอบการเงินและบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน  ฯลฯ       

 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 70,000 บาท 

 

  

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองคลัง  เป็น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

      

 
  

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จ านวน 5,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดท าเอกสาร

หรือเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ 
      

 
  

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 35,000 บาท 
 

  

 เ พ่ือเป็นค่า ใช้จ่ ายในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   
(เป็นโครงการต่อเนื่อง)  เป็นค่าจ้างเหมาพนักงานออกส ารวจข้อมูล 
ภาคสนาม  ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม และ  ป้อนข้อมูลลงเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ หมู่ที่ 1ถึงหมู่ที่ 9 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตาม 
 

พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.3/ว462 
    ลงวันที ่29 กุมภาพันธ์ 2551 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว483 ลงวันที่ 
   19 กุมภาพันธ์ 2561 
4) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 88 

   

 

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

 
  

ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ ตู้  
เครื่องปรับอากาศ  รถจักรยานยนต์  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อ่ืน เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ ทีใ่ช้งานอยู่ในกองคลัง 
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  ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท 
 

 
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ  หมึก ปากกา ยางลบ  
ดินสอ กาว   แฟ้ม  ตรายาง  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ต่างๆ กระดาษ F4 (เพ่ือใช้ใน 
การปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ฯลฯ 
  

      

 
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการโฆษณาและเผยแพร่ 

เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฯลฯ 
      

 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 35,000 บาท 
 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ  ฯลฯ 

      

 
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 
 

 
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

 
  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา ไปรษณีย์
อากร ค่าพัสดุไปรษณีย์ 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 178,000 บาท 

 งบด าเนินงาน รวม 178,000 บาท 
 

 
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท 

 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 60,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่  หรือเป็น

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ฯลฯ 
      

 
 

ค่าใช้สอย รวม 113,000 บาท 
 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 
 

  

  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน   ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆของ สมาชิก อปพร. และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

      

   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลปรางหมู่ จ านวน 85,000 บาท  

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่าง ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าใช้จ่ายวัสดุ
ฝึกปฏิบัติ เช่น ค่าสารเคมีดับเพลิง ค่าแก๊สหุงต้ม ค่าน้ ามันดีเซล ค่าน้ ามัน
เบนซิน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า

รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว7367 ลงวันที่ 4  

ธันวาคม 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 

2562 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว440 

ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
5) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.

2563) หน้า 25 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 9,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายโครงการ  ค่าเต็นท์  โต๊ะ เก้าอ้ี  ค่าน้ าดื่มน้ าแข็ง 
ค่าชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ค่าจัดสถานที ่ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ฐานอ านาจ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(1)  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ 
    ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ 
    ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
    ว3892  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ 
    ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
6) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 78 

      

 
  

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 9,000 บาท 
 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายโครงการ  ค่าเต็นท์  โต๊ะ เก้าอ้ี  ค่าน้ าดื่มน้ าแข็งค่า
ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ค่าจัดสถานที่  ค่าจัดท าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็น ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ฐานอ านาจ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(1)  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ 
    ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ 
    ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
    ว3892  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ 
    ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
6) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 78 

      

 
 

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท 
 

 
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 5,000 บาท 

 
  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง  ถังน้ ายาเคมี
ดับเพลิง ค่าเติมน้ ายาเคมีดับเพลิงชนิดต่าง ๆ ฯลฯ 
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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,497,680 บาท 

 งบบุคลากร รวม 1,162,680 บาท 
 

 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,162,680 บาท 

 
 

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,000,680 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน 4 อัตรา        
 

 
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองการศึกษา        
 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปจ านวน 1 อัตรา         
 

 
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

 
  

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 
อัตรา  

      

 งบด าเนินงาน รวม 335,000 บาท 
 

 
ค่าตอบแทน รวม 77,000 บาท 

 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของพนักงาน  หรือค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ฯลฯ  

      

 
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 12,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ ของเทศบาล  
      

 
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 60,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น   

      

 
 

ค่าใช้สอย รวม 133,000 บาท 
 

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคาร ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
ตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา 
ค่าติดตั้งโทรศัพท ์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 3,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง ในการต้อนรับบุคคล  หน่วยงานที่มา
นิเทศ ตรวจงานหรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล รวมไปถึงค่ารับรองในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ เช่น ค่าจัดท าเอกสาร
ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง    

      

 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

 

  

  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  

      

 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด  รถยนต์  รถจักรยานยนต์
และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ 

      

 
 

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท 
 

 
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

 
  

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แฟ้ม กระดาษ ปากกา  
แบบพิมพ์ต่าง ๆ  หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

      

 
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์  

และวัสดุไฟฟ้าอ่ืน ๆ ฯลฯ 
      

 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  น้ ายา

ขัดพ้ืน  น้ ายาเช็ดกระจก ฯลฯ  
      

 
 

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น  ปูนซีเมนต์  ตะปู  ท่อน้ าและ

อุปกรณ์ประปา ฯลฯ 
      

 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล หรือ 

จานบันทึกข้อมูล ค่าหมึกพิมพ์ ฯลฯ 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,189,080 บาท 
 งบบุคลากร รวม 1,450,680 บาท 
 

 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,450,680 บาท 

 
 

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 885,720 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล จ านวน 3 อัตรา        
  เงินวิทยฐานะ จ านวน 84,000 บาท  

 
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะช านาญการให้แก่พนักงานครูเทศบาล จ านวน 2 
       อัตรา 

   
 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 432,960 บาท 

 
  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มี
ทักษะ) จ านวน 3 อัตรา  

      

 
 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ

ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จ านวน 3 อัตรา  
      

 งบด าเนินงาน รวม 1,191,400 บาท 
 

 
ค่าใช้สอย รวม 739,100 บาท 

 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

  
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 

 
จ านวน 

 
490,000 

 
บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก จ านวน 100 คน อัตราคนละ 20  
บาท จ านวน 245 วัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 
    14  กรกฎาคม 2563 

      

   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     

  
2) ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวน 170,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แหลมยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก จัดสรรตามจ านวนเด็ก
เล็กอัตราคนละ 1,700 บาท จ านวน 100 คน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 
    14  กรกฎาคม  2563 
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  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     

  
3) ค่าหนังสือเรียน จ านวน 14,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย(3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแหลมยาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก จัดสรรอัตราคนละ
200 บาท/ปี  จ านวน 70 คน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและ 
 

หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 
    14  กรกฎาคม  2563 

      

   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     

  
4) ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 14,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย(3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแหลมยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก จัดสรรอัตราคน
ละ 200 บาท/ปี  จ านวน  70  คน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 
    14  กรกฎาคม  2563 

      

   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     

  
5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน 21,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย(3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแหลมยาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก จัดสรรอัตรา
คนละ 300 บาท/ปี จ านวน 70 คน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและ 
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 
    14  กรกฎาคม  2563 

      

   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     

  
6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 30,100 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก จัดสรร
อัตราคนละ 430 บาท/ปี จ านวน 70 คน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 
    14  กรกฎาคม  2563 
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ค่าวัสดุ รวม 432,300 บาท 

 
 

ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 432,300 บาท 
 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก 
ป.1- ป.6 จ านวน 225คน  อัตราคนละ 7.37 บาท ประกอบด้วยโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ได้แก่ โรงเรียน
บ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็กบ้ านแหลมยางและศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กวัดปรางหมู่
นอก จ านวน 260 วัน  

      

 
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 
 

 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยางและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก  เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต ค่าติดตั้ง  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ 

      

 งบลงทุน รวม 47,000 บาท 
 

 
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 47,000 บาท 

 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน       
 

  
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จ านวน 47,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ  
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า  36,000  บีทียู 
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 
   40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
   และฉลากประหยัดไฟเบอร์  5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่งความ 
   เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก 
   การพิจารณาด้านราคาแล้ว  เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณา 
   จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มคี่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER)  
   สูงกว่า 
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    (1)  แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี้  สวิตซ ์ 1  ตัว 
         ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 100 
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งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท 
 

 
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท 

 
 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
 

  
อุดหนุนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัทลุง เขต1 จ านวน 500,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6    
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) จ านวน 125 คน อัตราคนละ 20 บาท
จ านวน 200 วัน  

      

  

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 80,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท 
 

 
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

 
 

วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนให้แก่ 

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที ่1-9 ต าบลปรางหมู่ 
      

  



62 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 380,000 บาท 

 งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 
 

 
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 

 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 120,000 บาท 
 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชยการงาน
หรือเวลาที่เสียไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง ได้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิล าเนาอยู่ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้รับค าสั่งช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นฯลฯ 
ซึ่ งตามระเบียบกฎหมายและหนั งสือสั่ งการที่ ก าหนด  เป็นไปตาม 
 

พระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 
    เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0819.2/ว6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม  
    2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
    2563 

      

 
 

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 
 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
  

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 30,000 บาท 
 

  

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น น้ ายาพ่น
หมอกควัน สารก าจัดลูกน้ ายุงลาย (ทรายอะเบท) ค่าจัดท าป้ายโครงการ   
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือ 
สั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 4700 ลงวันที่ 22 
    สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคท่ีมียุงเป็นพาหะน าโรค  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1732 
    ลงวันที ่12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นย้ าแนวทางการด าเนินการ 
    ป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะน าโรค 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
5) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 83 
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โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 10,000 บาท 

 

  

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา  แอลกอฮอร์  ส าลี ค่าวัสดุ
จัดท าป้ายโครงการ   อุปกรณ ์ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบและ 
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ฐานอ านาจ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(4)   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ 
    องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1393 
    ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.5/1042  
    ลงวันที ่10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอด 
    โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. 
    สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
    กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 
    ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน 
    สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 83 

      

 
  

โครงการส่งเสริมการจัดท าชุมชนปลอดขยะต าบลปรางหมู่ จ านวน 20,000 บาท 
 

  

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้ความรู้การจัดการขยะ การรณรงค์การ
คัดแยกขยะและการก าจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง ได้แก่  ค่าอาหาร  อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจัดท าป้ายรณรงค์ ค่าจัดท าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้ 
1) ฐานอ านาจ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(3)   
2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
    บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
5) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 87 

      

 
 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 
 

 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

 
  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก
แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 
 

 
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 

 
 

เงินอุดหนุนเอกชน       
 

  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 ต าบลปรางหมู่ จ านวน 180,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 ต าบลปรางหมู่เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่
ต าบลปรางหมู่ หมู่บ้านละ 20,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ฐานอ านาจ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 
    2562 มาตรา 67 ทวิ 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ.2559)  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3842 
    ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 
4) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 84 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,814,000 บาท 

 งบบุคลากร รวม 2,160,000 บาท 
 

 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,160,000 บาท 

 
 

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,292,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน 4 อัตรา        
 

 
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองช่าง        
 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 716,000 บาท 

 
  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  3 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน 3 อัตรา 

      

 
 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 110,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ จ านวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา  
      

 งบด าเนินงาน รวม 647,000 บาท 
 

 
ค่าตอบแทน รวม 187,000 บาท 

 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ฯลฯ

เช่น ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง 
      

 
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ ของเทศบาล 
      

 
 

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 100,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ค่าผ่อนช าระเงินกู้ ให้แก่พนักงาน

เทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 
      

 
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 57,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  

      

 
 

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท 
 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

 
  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าก าจัดปลวก  ฯลฯ 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาล  ในการต้อนรับบุคคล
หน่วยงานที่มานิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ของที่ระลึก ค่าจัดท าเอกสารและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง 

      

 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 65,000 บาท 

 

  

  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง
และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 

      

 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เช่น  โต๊ะ เก้าอ้ี 

เครื่องคอมพิวเตอร์   เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์  ฯลฯ 
      

 
 

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท 
 

 
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

 
  

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แฟ้ม กระดาษ ปากกา
แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ฯลฯ 

      

 
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 60,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่งต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน 

หัวเทียน  แบตเตอรี่  หัวเทียน ฯลฯ 
      

 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี

ใช้กับรถจักรยานยนต์  หรือเครื่องจักรที่ขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ฯลฯ  
      

 
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แผ่นป้าย โปสเตอร์

กระดาษเขียน  พู่กันและสี และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
      

  วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท  

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  เช่น ถุงมือยาง

หรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต) เสื้อ
กันฝน ฯลฯ  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

 
  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
หมึกเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ  

      

 
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 
 

 
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

 
  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  
ค่าพัสดุ ฯลฯ 

      

 งบลงทุน รวม 7,000 บาท 
 

 
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 7,000 บาท 

 
 

ครุภัณฑ์ส ารวจ       
 

  
ล้อวัดระยะ จ านวน 7,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ โครงสร้างของล้อท าด้วยวัสดุพลาสติกแข็ง
ขอบวงหุ้มด้วยยาง โครงด้ามท าด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้มีระบบเบรกควบคุม
ที่มือจับ พร้อมหูหิ้ว โครงสร้างสามารถพับครึ่งเพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ 
มีขาตั้งพักเพ่ือความสะดวกในการท างาน มีเข็มชี้จุดเริ่มต้นการวัดระยะ โดย
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 99 

      

      
งานไฟฟ้าถนน รวม 1,809,000 บาท 

 งบด าเนินงาน รวม 160,000 บาท 
 

 
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 60,000 บาท 
 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ 

ฯลฯ   
      

 
 

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 
 

 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ เช่น หลอด บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ        

 งบลงทุน รวม 1,469,000 บาท 
 

 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,469,000 บาท 

 
 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
 

  
ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 50,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า K) 
ให้แก่ผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ที่ท ากับเทศบาลต าบล
ปรางหมู่ (ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109  
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยางโพรง – ตกวัด หมู่ที่ 7,5 จ านวน 484,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางโพรง - ตกวัด หมู่ที่ 
7,5 ช่วง กม.ที่ 0+685 ถึง 0+805 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 120.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบและรายการที่
เทศบาลต าบลปรางหมู่ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาล
ต าบลปรางหมู่  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 42 

      

 
  

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบน้ าบาดาล หมู่ที่ 2 บา้นนางเกรยีง จ านวน 705,000 บาท 
 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดความจุ 20 
ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญหร้อมติดตั้ งปั้มซัมเมิร์ส ขนาด 1.5 
แรงม้า วางท่อเมน พีวีซี  2 นิ้ว ชั้น 8.5 มอก. ยาว 200.00 เมตร ตาม
แบบและรายการที่ เทศบาลต าบลปรางหมู่ก าหนด พร้อมติดตั้ งป้าย
ประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลปรางหมู่ก าหนด  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 64 

      

 
  

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านนางเกรียง จ านวน 139,000 บาท 
 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 42.50 เมตร 
(หรือให้ได้ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) ตามแบบและ
รายการที่เทศบาลต าบลปรางหมู่ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
เทศบาลต าบลปรางหมู่ก าหนด  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 63 

      

 
  

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายโคกมะปราง หมู่ที่ 4 จ านวน 91,000 บาท 
 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงยกระดับถนนสายโคกมะปราง  
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร ถมวัสดุคัดเลือกหนา 
0.30 เมตร ถมวัสดุหินคลุกทับหน้าหนา 0.15 เมตร พร้อมปรับเกลี่ย 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร  ถมวัสดุหินคลุกหนา 
0.15 เมตร พร้อมปรับเกลี่ย ตามแบบและรายการที่เทศบาลต าบลปรางหมู่
ก าหนด  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 
หน้า 8 

      

  

 

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 
 

 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

 
  

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง จ านวน 180,000 บาท 
 

    
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  แรงสูง และไฟฟ้า

สาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปรางหมู่  
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 370,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 370,000 บาท 
 

 
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท 

 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

  
ค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะ จ านวน 320,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ทิ้งขยะและก าจัดขยะตามปริมาณของขยะหรือเที่ยวต่อ
วันให้แก่ผู้รับจ้างหรือหน่วยงานราชการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังนี้   
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
    บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  
2) ฐานอ านาจ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(3)   
3) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 87 

      

 
  

โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน 50,000 บาท 
 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หรือ
สิ่งปฏิกูล โดยผู้รับจ้างจะต้องสามารถเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หรือ
สิ่งปฏิกูลได้ 100% ของจ านวนผู้ใช้ถังขยะทั้งหมด จะได้รับค่าจ้าง 20 % 
ของจ านวนเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลที่เก็บได้ เป็นไปตาม 
 

พระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
    บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560  
    ลงวันที ่18 ตุลาคม 2560 
3) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 87 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 226,700 บาท 

 งบด าเนินงาน รวม 226,700 บาท 
 

 
ค่าใช้สอย รวม 226,700 บาท 

 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

  
โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพ่ิมเติม) จ านวน 8,500 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายไวนิล  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์   
ค่าจัดท าเอกสาร ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
    2546 มาตรา 7 มาตรา 8(3) (4)   
2) หนังสือที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อม 
    แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น    
3) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69 

      

 
  

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ จ านวน 35,000 บาท 
 

  

  เพ่ือใช้จ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ 
อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ฐานอ านาจ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7)  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0816.5/ว2726 
    ลงวันที ่4 ธันวาคม 2560  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1463 ลงวันที่  
   18 พฤษภาคม 2561 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว3334 
    ลงวันที ่18 ตุลาคม 2561 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.3/ว1331 ลงวันที่  
    1 พฤษภาคม 2563 
6) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 68 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน 183,200 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์การฝึกอบรม  ค่าสถานที่  ค่าที่ พัก ค่าพาหนะ    ค่าอาหาร   
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจัดท าป้ายโครงการ  ค่าจัดท าป้ายศูนย์
พัฒนาฟ้ืนฟูส่งเสริมคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการต าบล 
ปรางหมู่ ฯลฯ  เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ฐานอ านาจ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(7)   
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 
    มีนาคม 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว757 
    ลงวันที ่7 เมษายน 2560 
4) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 370,000 บาท 

 งบด าเนินงาน รวม 370,000 บาท 
 

 
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท 

 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

  
โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ต าบลปรางหมู่ จ านวน 300,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ต าบลปรางหมู่ ครั้งที่ 
37 เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดเตรียมสนาม 
ค่าจัดเตรียมสถานที่   วันเปิด -ปิด  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าอาหาร  น้ าดื่ม
น้ าแข็ง ของรางวัล เงินรางวัล ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและ 
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
    การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 76 

      

 
 

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 
 

 
วัสดุกีฬา จ านวน 70,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล 
ตาข่าย ฯลฯ มอบให้ศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้านของต าบลปรางหมู่  จ านวน 9
หมู่บ้าน เพ่ือใช้ในการออกก าลังกาย และฝึกซ้อมเพ่ือแข่งขันกีฬามวลชน
สัมพันธ์ประจ าปี  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 76 

      

  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 130,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 
 

 
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 

 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

  
โครงการวันกตัญญูรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ จ านวน 70,000 บาท 

 

  

  เพ่ือใช้จ่ายในการจัดกรรมวันกตัญญูรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ เช่น ค่าจัดเตรียม
สถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ  เก้าอ้ี  ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าจัดพานดอกไม้
ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่ม  ค่าน้ าแข็ง ค่าเครื่องถวายสังฆทาน ฯลฯ เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
    การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75 
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 60,000 บาท 

 

  

  เพ่ือใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 เช่น ค่าเต็นท์  
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง   โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
ค่าของขวัญ รางวัล ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือ 
 

สั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
    การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
2) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75 

      

  



74 
 

แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 317,700 บาท 

 งบด าเนินงาน รวม 317,700 บาท 
 

 
ค่าใช้สอย รวม 317,700 บาท 

 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

  

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาเพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดท าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ 

จ านวน 297,700 บาท 

 

  

1) พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1659 
    ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553  
3) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 70 

   

 

  
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
เกษตรประจ าต าบลปรางหมู่ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลปรางหมู่ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน 
ส านักงาน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ฯลฯ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
2) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 67 
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แผนงานการพาณิชย์ 
 งานกิจการประปา รวม 630,000 บาท 

 งบด าเนินงาน รวม 630,000 บาท 
 

 
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท 

 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท 

 
  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าสูบน้ า ค่าติดตั้งประปา ค่าซ่อมแซม
กิจการประปา ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ า ฯลฯ 

      

 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

  
โครงการจ้างเหมาเก็บค่าน้ าประปา จ านวน 300,000 บาท 

 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการจัดเก็บค่าน้ าประปา  ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลปรางหมู่ โดยผู้รับจ้างจะต้องสามารถเก็บเงิน 
ค่าน้ าประปา 100% ของจ านวนผู้ใช้น้ าประปาทั้งหมดของเดือนนั้น ๆ จึงจะ
ได้รับค่าจ้าง 25 % ของจ านวนเงินค่าน้ าประปาที่จัดเก็บได ้ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 92 

      

 
 

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท 
 

 
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 

 
  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม ้สี แปรงทาสี กระเบื้อง ตะปู ค้อน 
จอบ เสียม  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  เพ่ือใช้ในส านักงานเทศบาล
หรือในความรับผิดชอบของเทศบาล 

      

 
 

วัสดุอื่น จ านวน 80,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มาตรวัดน้ า หรือวัสดุอ่ืน ๆ ฯลฯ       
  



76 
 

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 16,496,900 บาท 

 งบกลาง รวม 16,496,900 บาท 
 

 
งบกลาง รวม 16,496,900 บาท 

 
 

ค่าช าระหนี้เงินต้น จ านวน 723,000 บาท 
 

  
  เพ่ือช าระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ตามโครงการก่อสร้างอาคาร

ส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 100077121959
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559  อัตราดอกเบี้ย 3.10 บาทต่อปี ระยะเวลากู้ 10 ปี 

      

 
 

ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 140,000 บาท 
 

  

  เพ่ือช าระหนี้ดอกเบี้ยธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ตามโครงการก่อสร้าง
อาคารส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่    ตามสัญญาเงินกู้  เลขที่
100077121959 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 อัตราดอกเบี้ย 3.10 บาทต่อปี
ระยะเวลากู้ 10 ปี 

      

 
 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 140,000 บาท 
 

  

  เพ่ือใช้จ่ายน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง
(เทศบาล) ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างที่ เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่
พนักงานจ้างและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ
จ่ายจากเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้  ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 

      

 
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 9,975,600 บาท 
 

  

  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4  
    พ.ศ.2562) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 
    2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับ 
    โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
    โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
    โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 4,399,300 บาท 

 

  

  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ 
    ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
    (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 
    2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับ 
    โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
    โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
    โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

      

 
 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 54,000 บาท 
 

  

  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์คนละ 500 บาท ต่อเดือน เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 
    2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับ 
    โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
    โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
    โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

      

 
 

ส ารองจ่าย จ านวน 500,000 บาท 
 

  

  เพ่ือใช้จ่ายในกรณีจ าเป็นฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น   เพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนของราษฎรซึ่งไม่มีงบประมาณตั้งไว้เป็นการเฉพาะ หรือตั้งไว้ไม่พอ
จ่ายหรือจ าเป็นในกิจการใดที่เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ก่อน  เช่น  
เกิดอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า
และหมอกควัน  โรคติดต่อ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและ 
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม 
    อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไข 
    เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6  
    มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
   1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563  
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

 
  

เงินค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 35,000 บาท 
 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ในจ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับจริงประจ าปีของปีที่ผ่าน
มา  ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ไม่
เกินห้าแสนบาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม  พ.ศ. 2555 และ
ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2556 

      

 
  

เงินสมทบกองทุนทดแทน จ านวน 10,000 บาท 
 

  

  เพ่ือน าจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม
2561 เรื่ อง  การตั้ ง งบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 การน าส่งเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณ
ทั้งป ีเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 
   ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1620 ลงวันที่ 
   22 เมษายน 2562 

      

 
  

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 10,000 บาท 
 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปรางหมู่  โดย
ประชาชน ออม 1 ส่วน รัฐบาลสมทบ 1 ส่วน  และเทศบาลสมทบ 1 ส่วน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  หนั งสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่ น  ที่  มท  0891.3/ว2502 
    ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2553  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครอง 
    ท้องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
    พ.ศ.2563 

      

 
  

เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จ านวน 120,000 บาท 
 

  

  เพ่ือใช้จ่ายน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพของเทศบาล
ต าบลปรางหมู่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557  โดยเทศบาลจ่ายสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ค่าบริการสาธารณสุข  ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
   2) พ.ศ.2563 
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เงินช่วยพิเศษ จ านวน 10,000 บาท 

 
  

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือส าหรับช่วยเหลือค่าท าศพ พนักงาน เจ้าหน้าที่
ลูกจ้าง ที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ 

      

 
 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 380,000 บาท 
 

  

  เพ่ือใช้จ่ายน าส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
โดยตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี 
ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงิน
บริจาคและเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว1212 ลงวันที่ 
    20 เมษายน 2563 

      

  

 


