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 ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
เรียน  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
 บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ต่อสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่ จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 

1.  สถานะการคลัง 
  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2559    ณ  วันที ่ 30  มถิุนายน  2559    เทศบาลต าบลปรางหมู่     
      มีสถานะการเงิน   ดังนี้ 
 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น       12,380,811.46   บาท 
 เงินสะสม 3,132,621.56   บาท 
 ทุนส ารองเงินสะสม 7,736,337.27   บาท 
 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน -  โครงการ   รวม      -   บาท  

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2559 ณ  วันที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 
 (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น 14,803,763.32  บาท   ประกอบด้วย 
          หมวดภาษีอากร                          744,792.72     บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    189,740.00   บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 59,489.03 บาท  
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     608,608.00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 6,430.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                                                          - บาท 

หมวดภาษีจัดสรร                                                               9,705,866.57 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                  3,488,837.00 บาท 
 (2)  เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน                              9,032,902.00 บาท 
 (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  12,344,207.42  บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง    945,789.00  บาท 
 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 7,814,500.00  บาท 
 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ             2,881,596.92 บาท 
  และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 
 งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 614,700.00  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) -  บาท 
 งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 87,621.50  บาท 
 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 8,864,992.00  บาท 
 (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  -  บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

 
 2.1  รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2558 

ประมาณการ 
ปี 2559 

ประมาณการ 
ปี 2560 

รายได้จัดเก็บเอง    
   หมวดภาษีอากร 698,408.25 970,000 1,033,000 
   หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับและใบอนุญาต 192,660.00 188,000 231,000 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 120,705.49 150,000 150,000 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 768,832.00 700,000 1,200,000 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 25,300.00 90,000 90,000 
   หมวดรายได้จากทุน - 5,000 5,000 
   รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,805,905.74 2,103,000 2,709,000 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 14,000,857.58 14,397,000 14,782,400 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 

14,000,857.58 14,397,000 14,782,400 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน 

4,460,726.00 9,000,000 21,508,600 

   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น 

4,460,726.00 9,000,000 21,508,600 

รวม 20,267,489.32 25,500,000 39,000,000 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

 
 

 2.2 รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2558 
ประมาณการ 

ปี 2559 
ประมาณการ 

ปี 2560 
จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 10,708,808.74 2,043,960 13,324,860 
   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ
ค่าจ้างชั่วคราว 

10,592,537.00 11,351,640 12,809,440 

   งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค 

3,836,541.39 7,111,000 7,579,500 

   งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

4,100,300.00 4,172,400 4,458,700 

   งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) - - - 
   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 468,396.95 821,000 827,500 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 29,706,584.08 25,500,000 39,000,000 
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2.3 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จ าเป็นต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           
     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 35 (จ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท) 
 (1) เงินเดือนพนักงาน      จ านวน   22  อัตรา  6,303,000   บาท   

  (2) เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน    5  อัตรา  252,000   บาท 
 (3) เงินเพ่ิมอ่ืนๆ   138,000   บาท 
  (4) เงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า  -   บาท 
 (5) เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง    2,022,200   บาท 
       (พนักงานจ้างท่ัวไป 13 อัตรา / พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 อัตรา / ผดด. 3 อัตรา)                       
  (6) เงินเบี้ยกันดาร   -   บาท 
  (7) เงินช่วยเหลือบุตร  -   บาท 
  (8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  45,000   บาท 
  (9) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    -   บาท 
  (10) เงินค่าเช่าบ้าน  243,000   บาท 
  (11) เงินท าขวัญ   -   บาท    
 (12) เงินช่วยเหลือค่าท าศพ   10,000   บาท 
  (13) เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า    -   บาท 
  (14) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ  -   บาท 
 (15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  113,700   บาท 
  (16) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญฯ   350,000   บาท 
 (17) เงินส ารองส าหรับเงินเดือนและค่าจ้างท่ีก าหนดใหม่   -   บาท 
  (18) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  (พนง.จ้างท่ัวไป 13 อัตรา /ภารกิจ 4 อัตรา) 252,000   บาท 
  (19) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  200,000   บาท 
   (20) เงินอ่ืนๆ    -   บาท 
        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,928,900   บาท 

 
 
 
 หมายเหตุ  คิดเป็นร้อยละ   25.46   ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง    จังหวัดพัทลุง 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
   - แผนงานบริหารทั่วไป 11,891,140 
   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 174,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   - แผนงานการศึกษา 4,262,300 
   - แผนงานสาธารณสุข 256,500 
   - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000 
   - แผนงานเคหะและชุมชน 7,232,500 
   - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 526,000 
   - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 643,000 
ด้านเศรษฐกิจ  
   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
   - แผนงานการเกษตร 199,700 
   - แผนงานการพาณิชย์ 480,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   - แผนงานงบกลาง 13,324,860 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 39,000,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
งบกลาง 

 

งบ                           งาน งานงบกลาง งาน งาน รวม 

งบกลาง     
     งบกลาง  12,974,860    12,974,860 
     บ าเหน็จ/บ านาญ     350,000       350,000 

รวม 13,324,860   13,324,860 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งบ                           งาน งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640   2,624,640 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,781,000 2,344,000  6,125,000 

งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน   405,000     98,000   503,000 
ค่าใช้สอย   942,000    250,000  1,192,000 
ค่าวัสดุ   560,000    100,000   660,000 
ค่าสาธารณูปโภค   704,300     25,000   729,300 

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์    47,200    47,200 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน     10,000     10,000 

รวม 9,074,140 2,817,000  11,891,140 
รายจา่ยตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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งบ                           งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน 

งาน งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     

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

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์    46,000      46,000 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน     

รวม 174,000   174,000 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 

แผนงานการศึกษา 
 

งบ                           งาน งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

งาน รวม 

งบบุคลากร     
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เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   982,000          1,281,800  2,263,800 

งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน     45,000       45,000 
ค่าใช้สอย   170,000 729,000    899,000 
ค่าวัสดุ   200,000 379,000    579,500 
ค่าสาธารณูปโภค      5,000  30,000      35,000 

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์      28,000     28,000 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน    412,000     412,000 

รวม 1,402,000 2,860,300  4,262,300 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 

แผนงานสาธารณสุข 
 

งบ                           งาน งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งาน งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     

งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน     
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ค่าใช้สอย   300,000    300,000 
ค่าวัสดุ  100,000    100,000 
ค่าสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์  59,000    59,000 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน   67,500     67,500 

รวม 256,500   256,500 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

งบ                           งาน งานสวัสดิการสังคม 
และสังคมสงเคราะห์ 

งาน งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     

งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน     
ค่าใช้สอย     
ค่าวัสดุ     
ค่าสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
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ค่าครุภัณฑ์     
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน 10,000   10,000 

รวม 10,000   10,000 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งบ                           งาน งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน 
งานก าจัดขยะมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูล 
รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,796,000   1,796,000 

งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน     65,000       65,000 
ค่าใช้สอย   160,000   100,000 158,000   418,000 
ค่าวัสดุ   270,000   100,000    370,000 
ค่าสาธารณูปโภค      5,000        5,000 

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์     5,000  76,000   81,000 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  4,197,500  4,197,500 

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     
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งบเงินอุดหนุน     

เงินอุดหนุน     300,000    300,000 
รวม 2,301,000 4,697,500 234,000 7,232,500 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

งบ                           งาน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน 

งาน งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     

งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน     
ค่าใช้สอย  498,000   498,000 
ค่าวัสดุ     
ค่าสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์     
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน              28,000                28,000 

รวม 526,000   526,000 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
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เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

งบ                           งาน งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาและ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     

งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน     
ค่าใช้สอย   380,000 193,000    573,000 
ค่าวัสดุ    70,000      70,000 
ค่าสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์     
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน           

รวม 450,000 193,000  643,000 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 

แผนงานการเกษตร 
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งบ                           งาน งานส่งเสริมการเกษตร งาน งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     

งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน     
ค่าใช้สอย 199,700   199,700 
ค่าวัสดุ     
ค่าสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์     
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงนิอุดหนุน     

รวม 199,700   199,700 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 

แผนงานการพาณิชย์ 
 

งบ                           งาน งานกิจการประปา งาน งาน รวม 

งบบุคลากร     
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เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     

งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน     
ค่าใช้สอย 430,000   430,000 
ค่าวัสดุ  50,000    50,000 
ค่าสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์     
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน     

รวม 480,000   480,000 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

........................................... 
 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560   อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้          
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  
 ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560” 
 ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2559  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 39,000,000  บาท  
             ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  39,000,000  บาท โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงานได้ดังนี้             

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,891,140 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 174,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 4,262,300 
แผนงานสาธารณสุข 256,500 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000 
แผนงานเคหะและชุมชน 7,232,500 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   526,000 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 643,000 

ด้านเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
แผนงานการเกษตร 199,700 
แผนงานการพาณิชย์ 480,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  

งบกลาง      13,324,860 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 39,000,000 

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



 

17 

ประกาศ ณ วันที่ 
 

                                                              (ลงนาม)                                                                                               

                                                                            ( นายอวยพร  หนูแก้ว ) 
                                                                         นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่ 

 

                  เห็นชอบ 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

 

 รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

หมวดภาษีอากร       

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 154,863.00 207,336.00 229,033.18 170,000.00 35.29 230,000 

ภาษีบ ารุงท้องที่ 73,203.05 60,384.80 65,153.95 80,000.00 -8.75 73,000 

ภาษีป้าย 104,423.00 116,547.00 127,043.00 120,000.00 8.33 130,000 

อากรรังนกอีแอ่น 489,074.60 424,517.18 277,178.12 600,000.00 - 600,000 

รวมหมวดภาษีอากร 821,563.65 808,787.98 698,408.25 970,000.00 6.49 1,033,000 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 151,320.00 155,160.00 159,400.00 150,000.00 26.67 190,000 

ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ - 540.00 510.00 1000.00 - 1,000 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 650.00 510.00 510.00 1,000.00 - 1,000 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  18,420.00 52,040.00 1,320.00 14,000.00 -64.29 5,000 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก - - - 1,000.00 - 1,000 

ค่าปรับผิดสัญญา - 13,939.50 14,900.00 5,000.00 100.00 10,000 

ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 7,000.00 7,400.00 9,000.00 8,000.00 25.00 10,000 
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 รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

ค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งประปาครั้งแรก 6,750.00 15,000.00 7,000.00 7,000.00 71.43 12,000 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง - 20.00 20.00 1,000.00 - 1,000 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 184,140.00 244,609.50 192,660.00 188,000.00 22.87 231,000 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       

ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 137,711.54 141,691.14 120,705.49 150,000.00 - 150,000 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 137,711.54 141,691.14 120,705.49 150,000.00 - 150,000 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       

ค่าน้ าประปา 668,758.00 711,511.00 768,832.00 700,000.00 71.43 1,200,000 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 668,758.00 711,511.00 768,832.00 700,000.00 71.43 1,200,000 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       

ค่าขายแบบแปลน 10,800.00 39,900.00 23,300.00 40,000.00 - 40,000 

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  7,072.10 19,252.03 2,000.00 50,000.00 - 50,000 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 17,872.10 59,152.03 25,300.00 90,000.00 - 90,000 

หมวดรายได้จากทุน       

รายได้จากทุนอ่ืน ๆ  - - - 5,000.00 - 5,000.00 

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน - - - - - - 

รวมหมวดรายได้จากทุน - - - 5,000.00 - 5,000.00 
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 รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

หมวดภาษีจัดสรร       

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ - - 86,949.99 50,000.00 100.00 100,000.00 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ 7,698,129.38 7,255,340.87 7,798,766.20 7,600,000.00 5.26 8,000,000.00 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ ฯ (1 ใน 9) 1,816,631.44 1,977,716,.02 1,815,329.86 2,100,000.00 - 2,100,000.00 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 29,649.69 45,968,.27 112,948.14 40,000.00 200.00 120,000.00 

ภาษีสุรา 850,834.72 940,105,.47 1,070,781.15 950,000.00 15.79 

 

1,100,000.00 

ภาษีสรรพสามิต 1,861,230.79 1,280,320.57 1,846,205.27 1,850,000.00 - 1,850,000.00 

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ - - 646.50 1,000.00 - 1,000.00 

ค่าภาคหลวงแร่ 24,691.26 32,414.25 40,292.22 25,000.00 100.00 50,000.00 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 76,427.07 73,725.46 40,998.25 70,000.00 -28.57 50,000.00 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 1,064,542.00 1,643,779.00 1,186,410.00 1,700,000.00 -17.65 1,400,000.00 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล - - 1,530.00 1,000.00 40.00 1,400.00 

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ  2,157.50 1,002.00 - 10,000.00 - 10,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,424,293.85 13,250,371.91 14,000,857.58 14,397,000.00 2.68 14,782,400.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       

เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 4,419,292.00 4,930,714.00 4,460,726.00 9,000,000.00 138.98 21,508,600.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,419,292.00 4,930,714.00 4,460,726.00 9,000,000.00 138.98 21,508,600.00 

รวมทุกหมวด 19,673,631.14 20,146,834.56 20,267,489.32 25,500,000.00 52.94 39,000,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น    39,000,000.00   บาท  แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร   รวม 1,033,000 บาท 
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ านวน 230,000 บาท  

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี          จ านวน 73,000 บาท 
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
ภาษีป้าย           จ านวน  130,000 บาท     
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
อากรรังนกอีแอ่น    จ านวน  600,000 บาท 
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 231,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย   จ านวน 190,000 บาท                                       
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นประกาศ   จ านวน 1,000 บาท                                       
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์         จ านวน 1,000 บาท                                       
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ           จ านวน 5,000 บาท                                                            
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก       จ านวน 1,000 บาท                                 
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
ค่าปรับผิดสัญญา จ านวน 10,000 บาท                                              
   ประมาณการไวต้่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ  จ านวน 10,000บาท                      
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่าน มาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
 
ค่าธรรมเนียมขอติดตั้งประปาครั้งแรก              จ านวน 12,000 บาท                      
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง  จ านวน 1,000 บาท                              
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 

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

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

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

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน  
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   จ านวน 50,000 บาท 
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน  

หมวดรายได้จากทุน             รวม  5,000 บาท 
  รายได้จากทุนอ่ืนๆ  จ านวน 5,000 บาท 

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,782,400 บาท 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์    จ านวน 100,000 บาท     
  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะไดร้บัการจัดสรรเพิ่มขึ้น 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ    จ านวน 8,000,000 บาท     
   ประมาณการไวสู้งกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึน้ 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)    จ านวน 2,100,000 บาท     
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จ านวน 120,000 บาท 
    ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมาเพราะคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึน้ 
ภาษีสุรา   จ านวน 1,100,000 บาท 
   ประมาณการไวสู้งกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะไดร้ับการจัดสรรเพิ่มขึ้น 
  
 
ภาษีสรรพสามิต    จ านวน 1,850,000 บาท 
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จ านวน 1,000 บาท 
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
ค่าภาคหลวงแร่      จ านวน 50,000 บาท 
  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะไดร้บัการจัดสรรเพิ่มขึ้น 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   จ านวน 50,000 บาท                                               
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน จ านวน  1,400,000 บาท 
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
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ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล          จ านวน 1,400 บาท                                                           
   ประมาณการไวต้่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะได้รับการจัดสรรนอ้ยลง 
ภาษีจัดสรรอื่นๆ  จ านวน 10,000 บาท 
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน  

                           รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุน รวม  21,508,600 บาท  
 เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน    จ านวน  21,508,600 บาท 

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นการตั้งรับเพ่ิมเติม 
   นอกเหนือจากรายรับในปีที่ผ่านมา  
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                             รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

แผนงานงบกลาง       

งานงบกลาง       

งบกลาง       

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

     ค่าช าระหนี้ดอกเบี้ย - - - 216,800.00 - 216,800.00 

เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 114,996.00 65,705.00 78,427.00 110,000.00 25.00 137,500.00 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - - - - - 8,883,600.00 

เบี้ยยังชีพคนพิการ - - - - - 2,313,600.00 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00 42,000.00 42,000.00 48,000.00 -12.50 42,000.00 

ส ารองจ่าย 325,612.00 754,970.00 707,605.00 528,160.00 2.99 543,960.00 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพัฒนาบุคลากร 31,400.00 6,800.00 - - - 30,000.00 

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

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

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

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

เงินค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย - - 25,474.74 30,000.00 -12.00 26,400.00 

.00 เงินช่วยพิเศษ 16,020 - - 10,000.00 - 10,000.00 

รวมงบกลาง 760,187.29 990,475.00 983,506.74 1,713,960.00 657.01 12,974,860.00 

บ าเหน็จ/บ านาญ       

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 250,000.00 268,000.00 320,000.00 330,000.00 6.06 350,000.00 

รวมบ าเหน็จ/บ านาญ 250,000.00 268,000.00 320,000.00 330,000.00 6.06 350,000.00 

รวมงานงบกลาง 1,010,187.29 1,258,475.00 1,303,506.74 2,043,960.00 551.91 13,324,860.00 

รวมแผนงานงบกลาง 1,010,187.29 1,258,475.00 1,303,506.74 2,043,960.00 551.91 13,324,860.00 

แผนงานบริหารงานทั่วไป       

งานบริหารทั่วไป       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและค่าจ้างประจ า       

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       

เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี   560,476.00 695,520.00 695,520.00 695,520.00 - 695,520.00 

0.00 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกฯ
นายกเทศมนตรี   

96,356.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 - 120,000.00 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี         96,356.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 - 120,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกฯ
นายกเทศมนตรี 

152,904.00 198,720.00 198,720.00 198,720.00 - 198,720.00 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,411,871.00 1,243,637.00 1,490,400.00 1,490,400.00 - 1,490,400.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,317,963.00 2,379,877.00 2,624,640.00 2,624,640.00 - 2,624,640.00 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

เงินเดือนพนักงาน 1,558,020.00 1,826,382.00 2,180,754.00 2,880,000.00 -6.25 2,700,000.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 111,660.00 21,155.00 - - - 84,000.00 

เงินประจ าต าแหน่ง 61,016.00 84,000.00 64,919.00 84,000.00 50.00 126,000.00 

เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) - 12,000.00 36,000.00 36,000.00 50.00 54,000.00 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 407,308.00 455,794.00 681,240.00 702,000.00 2.56 720,000.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 226,472.00 189,922.00 96,000.00 96,000.00 1.04 97,000.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,364,476.00 2,589,253.00 3,058,913.00 3,798,000.00 -0.45 3,781,000.00 

รวมงบบุคลากร 4,682,439.00 4,967,130.00 5,683,553.00 6,422,640.00 -0.26 6,405,640.00 

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าตอบแทน       

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 701,880.00 1,955,694.00 1,300.00 400,000.00 -50.00 200,000.00 

ส่วนท้องถิ่น       
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

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

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,600.00 4,800.00 - 15,000.00 - 15,000.00 

ค่าเช่าบ้าน 59,950.00 63,000.00 82,600.00 150,000.00 - 150,000.00 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,404.00 4,373.00 7,142.00 10,000.00 - 10,000.00 

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 58,259.00 - - -  - 

รวมค่าตอบแทน 828,093.00 2,027,867.00 96,726.00 605,000.00 -33.06 405,000.00 

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,499.00 24,724.00 35,756.00 100,000.00 - 100,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       

ค่ารับรอง 12,208.00 16,198.00 18,710.00 30,000.00 - 30,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธ ี 19,700.00 35,735.00 20,072.00 

0 

60,000.00 - 60,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 274,576.25 275,815.90 - 50,000.00 - 50,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 128,372.00 87,125.00 66,564.00 150,000.00 - 150,000.00 

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

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน   - - - 20,000.00 - 20,000.00 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนต าบลปรางหมู่ - - 24,665.00 30,000.00 -20.00 24,000.00 

โครงการจัดเวทปีระชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี  29,171.00 25,500.00 - - - 20,000.00 

(พ.ศ. 2561-2563)       

โครงการอบรมและดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น - 219,095.00 120,190.00 350,000.00 2.86 360,000.00 

โครงการปลูกต้นไม้ประจ าต าบล(ต้นมะปราง) เพ่ือเฉลิมพระ - 

 

- - 35,000.00 - - 

เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส       

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา       

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

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 63,345.19 73,536.82 48,658.58 70,000.00 42.86 100,000.00 

รวมค่าใช้สอย 557,871.44 757,729.72 334,615.58 905,000.00 4.09 942,000.00 

ค่าวัสดุ       

วัสดุส านักงาน 60,883.00 41,929.60 60,710.00 180,000.00 - 180,000.00 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 715.00 - 20,000.00 - 20,000.00 

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,630.00 8,015.00 6,560.00 20,000.00 - 20,000.00 

วัสดุก่อสร้าง - - - 20,000.00 - 20,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 36,150.00 34,800.00 27,000.00 50,000.00 100.00 100,000.00 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 119,387.00 106,660.16 92,689.83 150,000.00 - 150,000.00 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - - 20,000.00 - 20,000.00 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,940.00 18,990.00 43,410.00 50,000.00 - 50,000.00 

รวมค่าวัสดุ 223,990.00 211,109.76 230,369.83 510,000.00 9.80 560,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,609,954.44 2,996,706.48 661,711.41 2,020,000.00 - 5.59 1,907,000.00 

หมวดค่าสาธารณูปโภค       

ค่าไฟฟ้า 89,375.66 467,277,.08 461,998.80 600,000.00 - 600,000.00 

ค่าน้ าประปา 395.00 1,545.00 1,405.00 10,000.00 - 10,000.00 

ค่าโทรศัพท์ 2,070.46 1,935.63 1,473.39 10,000.00 - 10,000.00 

ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร 1,059.00 1,016.00 995.00 10,000.00 - 10,000.00 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 22,339.23 20,863.49 20,267.03 70,000.00 6.14 74,300.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 115,239.35 492,637.20 486,139.22 700,000.00 0.61 704,300.00 

รวมงบด าเนินงาน 1,725,193.79 3,489,343.68 1,147,850.63 2,720,000.00 - 4.00 2,611,300.00 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์ 40,300.00 24,200.00 58,900.00 33,000.00 43.03 47,200.00 

ครุภัณฑ์ส านักงาน       

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า - - - - - 22,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 - - - - - 22,000.00 

เครื่องส ารองไฟฟ้า - - - - - 3,200.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 40,300.00 24,200.00 58,900.00 33,000.00 43.03 47,200.00 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าซื้อที่ดิน 1,000,000.00 - - - - - 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,000,000.00 - - - - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,040,300.00 24,200.00 58,900.00 33,000.00 43.03 47,200.00 

รวมงบลงทุน 1,040,300.00 24,200.00 58,900.00 33,000.00 43.03 47,200.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

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

     อุดหนุนเทศบาลต าบลท่ามิหร า - - - - - 10,000.00 

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

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

รวมงานบริหารทั่วไป 7,457,932.79 8,490,673.68 6,900,303.63 9,185,640.00 -1.21 9,074,140.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

งานบริหารงานคลัง       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและค่าจ้างประจ า       

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

เงินเดือนพนักงาน 924,288.00 1,197,723.00 1,500,951.00 1,720,000.00 3.08 1,773,000.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 127,989.00 58,715.00 - - - - 

เงินประจ าต าแหน่ง 19,016.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 - 42,000.00 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 70,447.00 81,800.00 146,280.00 454,000.00 3.52 470,000.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 37,553.00 30,300.00 27,000.00 60,000.00 -1.67 59,000.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,179,293.00 1,410,538.00 1,716,231.00 2,276,000.00 2.99 2,344,000.00 

รวมงบบุคลากร 1,179,293.00 1,410,538.00 1,716,231.00 2,276,000.00 2.99 2,344,000.00 

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าตอบแทน       

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

9,600.00 15,900.00 9,600.00 20,000.00 - 20,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 10,000.00 - 10,000.00 

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,043.00 6,810.75 1,971.75 10,000.00 100.00 20,000.00 

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 321,665.25 165.00 - - - - 

รวมค่าตอบแทน 374,308.25 58,875.75 50,571.75 88,000.00 11.36 98,000.00 

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 200,305.50 35,532.00 3,040.00 50,000.00 - 50,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 16,785.00 13,881.00 - 20,000.00 - 20,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 49,029.00 94,428.00 94,170.00 100,000.00 - 100,000.00 

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - - 50,000.00 50,000.00 - 50,000.00 

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ - 432.00 432.00 5,000.00 - 5,000.00 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,200.00 7,090.00 3,300.00 20,000.00 25.00 25,000.00 

รวมค่าใช้สอย 271,319.50 151,363.00 150,942.00 245,000.00 2.04 250,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

ค่าวัสดุ       

วัสดุส านักงาน 64,105.90 40,138.80 26,563.00 60,000.00 - 60,000.00 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - - 10,000.00 - 10,000.00 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,930.00 26,670.00 18,520.00 30,000.00 - 30,000.00 

รวมค่าวัสดุ 66,035.90 66,808.80 45,083.00 100,000.00 - 100,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 711,663.65 277,047.55 246,596.75 433,000.00 3.46 448,000.00 

หมวดค่าสาธารณูปโภค       

ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร 5,577.00 8,544.00 10,614.00 25,000.00 - 25,000.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 5,577.00 8,544.00 10,614.00 25,000.00 - 25,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 717,240.65 285,591.55 257,210.75 458,000.00 3.28 473,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์ - - 30,000.00 - - - 

รวมค่าครุภัณฑ์ - - 30,000.00 - - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 30,000.00 - - - 

รวมงบลงทุน - - 30,000.00 -  - 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,896,533.65 1,696,129.55 2,003,441.75 2,734,000.00 3.04 2,817,000.00 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,354,466.44 10,186,803.23 8,903,745.38 11,919,640.00 -0.24 11,891,140.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

แผนงานรักษาความสงบภายใน       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าตอบแทน       

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง - 4,000.00 - 20,000.00 -50.00 10,000.00 

ส่วนท้องถิ่น     
 

 

รวมค่าตอบแทน - 4,000.00 - 20,000.00 -50.00 10,000.00 

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - - 44,640.00 80,000.00 - 80,000.00 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 59,403.00 46,911.00 11,932.00 18,000.00 - - 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่ - - - - - 9,000.00 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ -    - 9,000.00 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - 29,750.00 - 30,000.00 -33.33 20,000.00 

รวมค่าใช้สอย 59,403.00 76,661.00 56,572.00 128,000.00 -7.81 118,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 59,403.00 80,661.00 56,572.00 148,000.00 -13.51 128,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 59,403.00 80,661.00 56,572.00 148,000.00 -13.51 128,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์       

ครุภัณฑ์อ่ืน       

โครงเหล็กเต็นท์พร้อมผ้าเต็นท์ผ้าใบ - - - 184,000.00 - - 

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ - - - - - 33,000.00 

กรวยยางสามเหลี่ยม -  - - - 13,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ - - - 184,000.00 -75.00 46,000.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - -  184,000.00 -75.00 46,000.00 

รวมงบลงทุน - - - 184,000.00 -75.00 46,000.00 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 59,403.00 80,661.00 56,572.00 332,000.00 -47.59 174,000.00 

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน 59,403.00 80,661.00 56,572.00 332,000.00 -47.59 174,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

แผนงานการศึกษา       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและค่าจ้างประจ า       

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

เงินเดือนพนักงาน 232,764.00 348,816.00 607,960.00 765,000.00 7.19 820,000.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 79,020.00 21,401.00 - - - - 

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 47,887.00 71,400.00 104,225.00 108,000.00 - 108,000.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 54,421.00 67,000.00 11,580.00 12,000.00 - 12,000.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 414,092.00 539,213.00 765,765.00 927,000.00 5.93 982,000.00 

รวมงบบุคลากร 414,092.00 539,213.00 765,765.00 927,000.00 5.93 982,000.00 

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าตอบแทน       

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น 

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

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 10,000.00 - 10,000.00 

ค่าเช่าบ้าน 19,200.00 4,800.00 - 20,000.00 - 20,000.00 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,000.00 1,000.00 1,500.00 10,000.00 -50.00 5,000.00 

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 452.00 121.00 - - - - 

รวมค่าตอบแทน 20,652.00 5,921.00 1,500.00 50,000.00 -10.00 45,000.00 

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,560.00 21,000.00 - 30,000.00 - 30,000.00 

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 31,940.00 73,150.00 50,774.00 70,000.00 - 70,000.00 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,000.00 3,146.40 3,500.00 50,000.00 - 50,000.00 

รวมค่าใช้สอย 34,500.00 97,293.00 55,899.00 170,000.00 - 170,000.00 

ค่าวัสดุ       

วัสดุส านักงาน 106,925.00 102,536.00 105,227.00 120,000.00 - 120,000.00 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,593.50 - 4,522.00 10,000.00 - 10,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

วัสดุงานบ้านงานครัว 23,635.00 17,820.00 18,565.00 30,000.00 - 30,000.00 

วัสดุก่อสร้าง 7,620.00 - - 10,000.00 - 10,000.00 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - - 20,000.00 -50.00 10,000.00 

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

รวมค่าวัสดุ 144,773.50 129,281.00 138,209.00 210,000.00 -4.76 200,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 199,925.50 232,495.00 195,608.00 430,000.00 -3.49 415,000.00 

หมวดค่าสาธารณูปโภค       

ค่าไฟฟ้า 14,882.73 - - - - - 

ค่าน้ าประปา 1,163.00 - - - - - 

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

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 16,045.73 588.00 1,176.00 5,000.00 - 5,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 215,971.23 233,083.00 196,784.00 435,000.00 -3.45 420,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์       

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

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 98,000.00 - 98,000.00 - - - 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 98,000.00 - 98,000.00 - - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 98,000.00 - 124,000.00 10,000.00 - - 

รวมงบลงทุน 98,000.00 - 124,000.00 10,000.00 - - 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 728,063.23 772,296.00 1,086,549.00 1,372,000.00 -3.45 1,402,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว       

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

เงินเดือนพนักงาน - - - - - 740,000.00 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - - - - - 469,800.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง -    - 72,000.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - - 1,281,800.00 

รวมงบบุคลากร - - - - - 1,281,800.00 

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา       

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 245,765.00 504,000.00 

 

282,000.00 520,800.00 -10.62 465,500.00 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก - - - 12,000.00 - 12,000.00 

ค่าจัดการเรียนการสอน - - - - - 161,500.00 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน - - - - - 40,000.00 

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

รวมค่าใช้สอย 245,765.00 518,475.00 298,042.00 582,800.00 25.26 729,000.00 

ค่าวัสดุ       

วัสดุอื่น ๆ – อาหารเสริม (นม) 378,271.53 353,371.31 333,097.86 352,900.00 7.54 379,500.00 

รวมค่าวัสดุ 378,271.53 353,371.31 333,097.86 352,900.00 7.54 379,500.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 624,036.53 871,846.31 631,139.86 935,700.00 18.47 1,108,500.00 

หมวดค่าสาธารณูปโภค       

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - - - - - 30,000.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค - - - - - 30,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 624,036.53 871,846.31 631,139.86 935,700.00 21.67 1,138,500.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์       

ครุภัณฑ์ส านักงาน       

โต๊ะท างานระดับ 1-2      19,000.00 

ตู้เก็บเอกสาร      9,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ - - - - - 28,000.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 28,000.00 

รวมงบลงทุน -  - - - 28,000.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

   อุดหนุนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพทัลุงเขต 1 301,600.00 428,000.00 350,000.00 336,000.00 22.62 412,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 301,600.00 428,000.00 350,000.00 336,000.00 22.62 412,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 301,600.00 428,000.00 350,000.00 336,000.00 22.62 412,000.00 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 925,636.53 1,299,846.31 981,139.86 1,271,700.00 124.91 2,860,300.00 

รวมแผนงานการศึกษา 1,653,399.76 2,072,142.31 2,067,688.86 2,643,700.00 124.91 4,262,300.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

แผนงานสาธารณสุข       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอื่น ๆ        

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 245,890.00 222,650.00 - 50,000.00 - - 

โครงการส่งเสริมการจัดท าชุมชนปลอดขยะต าบลปรางหมู่   -  - 30,000.00 

00 รวมค่าใช้สอย 245,890.00 222,650.00 - 50,000.00 -40.00 30,000.00 

ค่าวัสดุ       

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 28,560.00 70,350.00 15,500.00 100,000.00 - 100,000.00 

รวมค่าวัสดุ 28,560.00 70,350.00 15,500.00 100,000.00 - 100,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 274,450.00 293,000.00 15,500.00 150,000.00 -13.33 130,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 274,450.00 293,000.00 15,500.00 150,000.00 -13.33 130,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์       

ครุภัณฑ์การเกษตร       

เครื่องพ่นหมอกควัน - - - - - 59,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ - - - - - 59,000.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 59,000.00 

รวมงบลงทุน -  - - - 59,000.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนเอกชน       

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 90,000.00 135,000.00 67,500.00 135,000.00 -50.00 67,500.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 90,000.00 135,000.00 67,500.00 135,000.00 -50.00 67,500.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 90,000.00 135,000.00 67,500.00 135,000.00 -50.00 67,500.00 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 364,450.00 428,000.00 83,000.00 285,000.00 -10.00 256,500.00 

รวมแผนงานสาธารณสุข 364,450.00 428,000.00 83,000.00 285,000.00 -10.00 256,500.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

แผนงานสังคมสงเคราะห์       

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์       

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล       

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

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

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

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

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

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

แผนงานเคหะและชุมชน       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและค่าจ้างประจ า       

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

เงินเดือนพนักงาน 556,260.00 669,419.00 828,784.00 940,000.00 7.45 1,010,000.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 58,200.00 24,025.00 - - - - 

เงินประจ าต าแหน่ง 19,016.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 - 42,000.00 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 223,934.00 285,600.00 450,193.00 660,000.00 - 660,000.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 153,482.00 146,400.00 51,870.00 84,000.00 - 84,000.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,010,892.00 1,167,444.00 1,372,847.00 1,726,000.00 4.06 1,796,000.00 

รวมงบบุคลากร 1,010,892.00 1,167,444.00 1,372,847.00 1,726,000.00 4.06 1,796,000.00 

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าตอบแทน       

     ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง - 800.00 - 20,000.00 - 20,000.00 

     สว่นท้องถิ่น       
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 10,000.00 - 10,000.00 

ค่าเช่าบ้าน - - - 25,000.00 - 25,000.00 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,902.00 3,874.00 1,937.00 10,000.00 - 10,000.00 

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 11,270.00 - - -  - 

รวมค่าตอบแทน 16,172.00 4,674.00 1,937.00 65,000.00 146.15 160,000.00 

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 40,760.00 - 9,930.00 40,000.00 - 40,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - - - 10,000.00 - 10,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 24,058.00 7,740.00 13,980.00 70,000.00 - 70,000.00 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,340.00 8,900.00 5,610.00 40,000.00 - 40,000.00 

รวมค่าใช้สอย 70,158.00 16,640.00 29,520.00 160,000.00 - 160,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

ค่าวัสดุ       

วัสดุส านักงาน 9,738.00 8,209.00 16,435.00 40,000.00 - 40,000.00 

วัสดุก่อสร้าง 46,556.00 60,969.00 45,646.00 80,000.00 - 80,000.00 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,126.00 8,459.24 3,300.15 100,000.00 - 100,000.00 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - - 10,000.00 - 10,000.00 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 480.00 6,030.00 18,975.00 30,000.00 33.33 40,000.00 

รวมค่าวัสดุ 62,900.00 83,667.24 84,356.15 260,000.00 3.85 270,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 149,230.00 104,981.24 115,813.15 485,000.00 2.06 495,000.00 

หมวดค่าสาธารณูปโภค       

ค่าไฟฟ้า 395,603.07 - - - - - 

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

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 395,603.07 - - 5,000.00 - 5,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 544,833.07 104,981.24 115,813.15 490,000.00 2.04 500,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์ - 25,200.00 39,900.00 2,818,000.00   

ครุภัณฑ์ส านักงาน       

โต๊ะท างานระดับ 3-6     - 5,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ - 25,200.00 39,900.00 2,818,000.00 -99.82 5,000.00 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - - 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 25,200.00 39,900.00 2,818,000.00 -99.82 5,000.00 

งบลงทุน - 25,200.00 39,900.00 2,818,000.00 -99.82 5,000.00 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,555,725.07 1,297,625.24 1,528,560.15 5,034,000.00 -54.29 2,301,000.00 

งานไฟฟ้าถนน       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

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

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

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

ค่าวัสดุ       

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 123,020.00 84,275.00 94,950.00 100,000.00 - 100,000.00 

รวมค่าวัสดุ 123,020.00 84,275.00 94,950.00 100,000.00 - 100,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 123,020.00 84,275.00 94,950.00 200,000.00 - 200,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 123,020.00 84,275.00 94,950.00 200,000.00  200,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,857,909.00 2,923,000.00 1,845,000.00 1,099,800.00   

โครงการปรับภูมิทัศน์หาน หมู่ที่ 5      1,420,600.00 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหนองพุฒ หมู่ที่ 2      182,300.00 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านภู่ตก หมู่ที่ 5      247,000.00 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าบ้านมั่นคง หมู่ที่ 9      478,200.00 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตีนนา-บ้านในล้อม หมู่ที่ 7      785,400.00 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเอเชีย-วัดปรางหมู่ใน หมู่ที่ 4      96,700.00 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป่ายาง-หน้าถ้ า หมู่ที่ 7      487,700.00 

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายสามแยกบ้าหนองปริง-ใสหนุน หมู่ที่ 5      499,600.00 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,857,909.00 2,923,000.00 1,845,000.00 1,099,800.00 281.66 4,197,500.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,857,909.00 2,923,000.00 1,845,000.00 1,099,800.00 281.66 4,197,500.00 

รวมงบลงทุน 2,857,909.00 2,923,000.00 1,845,000.00 1,099,800.00 281.661
93.63 

4,197,500.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง - 520,297.48 896.95 300,000.00 - 300,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - 520,297.48 896.95 300,000.00 - 300,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน - 520,297.48 896.95 300,000.00 - 300,000.00 

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,980,929.00 3,527,572.48 1,940,846.95 1,599,800.00 193.63 4,697,500.00 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

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

โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย  - 31,880.00 50,000.00 -24.00 38,000.00 

และสิ่งปฏิกูล       
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

รวมค่าใช้สอย 120,000.00 120,000.00 151,880.00 170,000.00 -7.06 158,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 120,000.00 120,000.00 151,880.00 170,000.00 -7.06 158,000.00 

00158,00 รวมงบด าเนินงาน 120,000.00 120,000.00 151,880.00 170,000.00 -7.06 158,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์       

ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ        

ถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก - - 73,000.00 - - 76,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ -  73,000.00 - - 76,000.00 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -  73,000.00 - - 76,000.00 

รวมงบลงทุน -  73,000.00 - - 76,000.00 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 120,000.00 120,000.00 224,880.00 170,000.00 37.65 234,000.00 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,656,654.07 4,945,197.72 3,694,287.10 6,803,800.00 6.30 7,232,500.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอื่น ๆ        

โครงการเยาชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ - - - 90,000.00 5.56 95,000.00 

โครงการจัดอบรมศูนย์สามวัยสายใยรักครอบครัวในชุมชน - - - 75,000.00 20.00 

00 

90,000.00 

 ต าบลปรางหมู่       

โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลปรางหมู่   15,950.00 16,000.00 1150.00 200,000.00 

โครงการส่งเสริมอาชีพท าดอกไม้จันท์ ของช ารวย พวงหรีด   - - - 33,000.00 

ให้กับประชาชนต าบลปรางหมู่       

โครงการส่งเสริมอาชีพท าขนมประชาชนต าบลปรางหมู่   - - - 50,000.00 

โครงการอบรมการผูกผ้าและจับจีบผ้าในงานพิธีต่างๆ    - - - 30,000.00 

โครงการเทศบาลพบประชาชน 49,555.00 69,908.00 - - - - 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ - 29,900.00 - - - - 

โครงการส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ - 39,900.00 - - - - 

ในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพเพ่ือความมั่นคงของ       

ครอบครัว       

รวมค่าใช้สอย 49,555.00 139,708.00 15,950.00 181,000.00 

00 

175.14 498,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 49,555.00 139,708.00 15,950.00 181,000.00 

 

175.14 498,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 49,555.00 139,708.00 15,950.00 181,000.00 

 

175.14 498,000.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยไก่ - - - - - 14,000.00 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านควนกรวด - - - - - 14,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - - - - - 28,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน - - - - - 28,000.00 

  รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 49,555.00 139,708.00 15,950.00 181,000.00 190.61 526,000.00 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 49,555.00 139,708.00 15,950.00 181,000.00 190.61 526,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ       

งานกีฬาและนันทนาการ       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

โครงการกีฬามวลชลสัมพันธ์ต าบลปรางหมู่  349,935.00 299,258.00 299,800.00 300,000.00 - 300,000.00 

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอ าเภอเมืองพัทลุง  84,996.00 62,958.00 - 20,000.00 - 20,000.00 

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

โครงการส่งเสริมกีฬามวยไทย 30,000 39,975.00 29,985.00 30,000.00 - - 

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

รวมค่าใช้สอย 464,930.00 402,191.00 369,775.00 410,000.00 -7.32 380,000.00 

ค่าวัสดุ       

วัสดุกีฬา 69,930.00 69,993.00 69,300.00 70,000.00 - 70,000.00 

รวมค่าวัสดุ 69,930.00 69,993.00 69,300.00 70,000.00 - 70,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 534,860.00 472,184.00 439,075.00 480,000.00 -6.25 450,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 534,860.00 472,184.00 439,075.00 480,000.00 -6.25 450,000.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองพัทลุง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - - 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - - 

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - - 

งานกีฬาและนันทนาการ 564,860.00 502,184.00 469,075.00 510,000.00 -11.76 450,000.00 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

           โครงการวันกตัญญูรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 55,000.00 54,250.00 69,540.00 70,000.00 - 70,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 16,850.00 17,760.00 - - - - 

โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อความสถิตสถาพร 

ของแผ่นดินไทย 

- - 14,300.00 30,000.00 - - 

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

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

โครงการอบรมผู้น าทางศาสนพิธี 

 

- - - - - 13,000.00 

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

รวมค่าใช้สอย 181,845.00 196,480.00 203,635.00 250,000.00 -22.80 193,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 181,845.00 196,480.00 203,635.00 250,000.00 -22.80 193,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 181,845.00 196,480.00 203,635.00 250,000.00 -22.80 193,000.00 

รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 181,845.00 196,480.00 203,635.00 250,000.00 -22.80 193,000.00 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 746,705.00 698,664.00 672,710.00 760,000.00 -15.39 643,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

แผนงานการเกษตร       

งานส่งเสริมการเกษตร       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ       

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์บริการและ 

 

25,000.00 29,835.00 13,860.00 31,800.00 25.79 40,000.00 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลปรางหมู่       

โครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต
ข้าวคุณภาพดี 

- - - 31,500.00 -46.98 16,700.00 

 โครงการรณรงคส์่งเสริมการจัดท าและการใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุย๋อินทรีย์ - - - - - 35,000.00 

 โครงการอบรมทัศนศึกษาเพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร - - - - - 108,000.00 

          เศรษฐกิจพอเพียง       

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 25,000.00 29,835.00 13,860.00 63,300.00 215.48 199,700.00 

0199, รวมงบด าเนินงาน 25,000.00 29,835.00 13,860.00 63,300.00 215.48 199,700.00 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 25,000.00 29,835.00 13,860.00 63,300.00 215.48 199,700.00 

รวมแผนงานการเกษตร 25,000.00 29,835.00 13,860.00 63,300.00 215.48 199,700.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

แผนงานการพาณิชย์       

งานกิจการประปา       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ       

โครงการจ้างเหมาเก็บค่าน้ าประปา - 177,877.75 192,208.00 250,000.00 20.00 300,000.00 

รวมค่าใช้สอย - 194,677.75 288,508.00 380,000.00 13.16 430,000.00 

ค่าวัสดุ       

วัสดุอื่น 29,966.40 40,500.00 44,681.00 50,000.00 - 50,000.00 

รวมค่าวัสดุ 29,966.40 40,500.00 44,681.00 50,000.00 - 50,000.00 

รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 29,966.40 235,177.75 333,189.00 430,000.00 11.63 480,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 29,966.40 235,177.75 333,189.00 430,000.00 11.63 480,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) ปี 2560 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์       

ครภุัณฑ์อ่ืน       

เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ า - - - 27,600.00 - - 

รวมค่าครุภัณฑ์ - - - 27,600.00 - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 27,600.00 - - 

รวมงบลงทุน - - - 27,600.00 - - 

รวมงานกิจการประปา 29,966.40 235,177.75 333,189.00 457,600.00 4.90 480,000.00 

รวมแผนงานการพาณิชย์ 29,966.40 235,177.75 333,189.00 457,600.00 4.90 480,000.00 

รวมทุกแผนงาน 16,717,325.09 20,070,192.41 17,154,509.08  25,500,000.00 52.94 39,000,000.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   39,000,000  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  แยกเป็น 

 
แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง รวม 13,324,860  บาท 
งบกลาง รวม 13,324,860  บาท 
  ประเภทค่าช าระหนี้เงินต้น  จ านวน 631,000 บาท   

เพ่ือช าระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ตามโครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 100077121959 ลงวันที่  
6 มิถุนายน 2559  อัตราดอกเบี้ย 3.10 บาทต่อปี ระยะเวลากู้ 10 ปี 
  ประเภทค่าช าระดอกเบี้ย  จ านวน 216,800 บาท  

เพ่ือช าระหนี้ดอกเบี้ยธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ตามโครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 100077121959 ลงวันที่  
6 มิถุนายน 2559 อัตราดอกเบี้ย 3.10 บาทต่อปี ระยะเวลากู้ 10 ปี 
  ประเภทเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม    จ านวน 137,500 บาท    
  เพ่ือใช้จ่ายน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เทศบาล)  
ในอัตราร้อยละ 5  ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง จ านวน 
110,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และส าหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 27,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 3,200 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ในส่วน อปท. จ านวน 23,800 บาท  
  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จ านวน 8,883,600 บาท 

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด    
ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 

 
  ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ   จ านวน 2,313,600 บาท 
  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด    
ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
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สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้พิการและทุพพลภาพ      
  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จ านวน 42,000 บาท 
  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์คนละ 500 บาท ต่อเดือน  จ านวน 7 คน    
  ประเภทส ารองจ่าย จ านวน 543,960 บาท    
  เพ่ือใช้จ่ายในกรณีจ าเป็นฉุกเฉิน   เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งไม่มี 
งบประมาณตั้งไว้เป็นการเฉพาะ หรือตั้งไว้ไม่พอจ่ายหรือจ าเป็นในกิจการใดที่เทศบาล 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ก่อน เช่น เกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยฯลฯ   
  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน 
    ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพัฒนาบุคลากร จ านวน 30,000 บาท    
          เพ่ือจ่ายเป็นทุนการศึกษาส าหรับผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรร    
ค่าธรรมเนียมการศึกษางวดที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
    เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประสุขภาพระดับท้องถิ่น   จ านวน 120,000 บาท   

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

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

      เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงการเป็นสมาชิกสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง    
ซึ่งเทศบาลต าบลปรางหมู่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 
    เงินค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   จ านวน    26,400  บาท   

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ในจ านวนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับจริงประจ าปีของปีที่ผ่านมา  ไม่รวม
เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี ้ ไม่เกินห้าแสนบาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2556      
  ประเภทเงินช่วยพิเศษ จ านวน    10,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือส าหรับช่วยเหลือค่าท าศพพนักงาน เจ้าหน้าที่  ลูกจ้าง  
ที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ   
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บ าเหน็จ/บ านาญ  
  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)   จ านวน 350,000 บาท  
 เพ่ือใช้จ่ายน าส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
โดยตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี  
ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค
และเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป รวม  9,074,140 บาท 
งบบุคลากร รวม  6,405,640 บาท 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว     รวม  6,405,640 บาท   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   
  ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี   จ านวน   695,520 บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จ านวน  2 คน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี   จ านวน    120,000 บาท 

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

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

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

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  12  คน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน  2,700,000 บาท   
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลจ านวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงิน  
รายได้    
  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จ านวน      84,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาลระดับ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน     126,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภทเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) จ านวน      54,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มี เหตุพิ เศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก. )   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน    720,000 บาท   

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  4 อัตรา  และพนักงานจ้าง 
 ตามภารกิจ  จ านวน 2 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน      97,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  
2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
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งบด าเนินงาน   รวม  2,607,000 บาท   
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม  1,907,000 บาท   
ค่าตอบแทน   
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    จ านวน     200,000   บาท    

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

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ ของเทศบาล        
  ประเภทค่าเช่าบ้าน    จ านวน  150,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน  10,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล  
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
 
     
ค่าใช้สอย                       
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน   100,000 บาท   

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาล  ค่ารับรองสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ  รวมถึงการต้อนรับบุคคล หน่วยงานที่มานิเทศ
ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ
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บุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ  
ของที่ระลึก  ค่าจัดท าเอกสารและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง      
   
   ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธ ี    จ านวน    60,000 บาท    

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  ได้แก่  ค่าจัดซื้อธงชาติ   พวงมาลา    
พระบรมสาทิสลักษณ์  ค่าจัดท าพานพุ่ม ตลอดจนงานรับเสด็จฯ  ฯลฯ ส าหรับวันส าคัญต่างๆ    เช่น  
วันปิยมหาราช   วันจักรี  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เป็นต้น    
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    รวม     652,000   บาท 
   ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน      50,000   บาท    

เพ่ือใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป และเลือกตั้งซ่อม ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจัดสถานที่
ในการเลือกตั้ง ฯลฯ        
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน  150,000   บาท   

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ  ท่าอากาศยาน   
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ฯลฯ ของผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา
เทศบาลและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
     

   ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา   จ านวน  10,000 บาท    
เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าพวงมาลา  ช่อดอกไม้  พวงมาลา  กระเช้า

ดอกไม้  ส าหรับวันส าคัญของทางราชการและโอกาสจ าเป็น    
   ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน    จ านวน      20,000 บาท    

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหนทดแทนแก่บุคคลภายนอก
เนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ     
   โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนต าบลปรางหมู่   จ านวน 24,000 บาท       

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าวัสดุ-อุปกรณ์   
ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจัดสถานที่   ค่าจัดท าเอกสาร  
ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ     
   โครงการจัดท าเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 - 2563)   จ านวน 20,000 บาท       

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี  ค่าอาหาร
กลางวัน  อาหารว่าง ค่าจัดสถานที่  ค่าจัดท าเอกสาร  ฯลฯ        
   โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น  จ านวน 360,000 บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดศึกษาดูงานของผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน ของเทศบาลต าบลปรางหมู่ เช่น  
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง  ค่าที่พัก  ค่าจ้างเหมารถ ค่าของสมนาคุณในการศึกษา 
ดูงาน   ค่าวิทยากร ค่าจัดท าเอกสาร   ค่าวัสดุเครื่องเขียนต่างๆ  ฯลฯ  
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   โครงการปลูกต้นไม้  รักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน  จ านวน 18,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ได้แก่ค่าจ้างท าป้ายโครงการ ค่าน้ าดื่ม 

น้ าแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ 
  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน 100,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด  
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า รถยนต์ รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ     
ค่าวัสดุ     
  ประเภทวัสดุส านักงาน    จ านวน     180,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ผงหมึกถ่ายเอกสาร 
สิ่งพิมพ์ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน  แบบพิมพ์ต่าง ๆ  แผงกั้นห้อง 
(Partition) ฯลฯ   
  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จ านวน   20,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าส านักงาน  เช่น ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ส าหรับส านักงานเทศบาล  หรือที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล     
  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว    จ านวน    20,000 บาท   

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

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

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

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

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ ตลับ
ผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ       
หมวดค่าสาธารณูปโภค  รวม    704,300 บาท  
  ประเภทค่าไฟฟ้า   จ านวน 600,000 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงานเทศบาล  หรือสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล   ค่าไฟฟ้าสาธารณะซึ่งเกินสิทธิ์  ฯลฯ     
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  ประเภทค่าน้ าประปา    จ านวน  10,000 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับส านักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

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

ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร   จ านวน 10,000 บาท      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข   ค่าธนาณัติ   ค่าดวงตราไปรษณียากร   ค่าเช่าตู้ 
ไปรษณีย์ ฯลฯ     
 
  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จ านวน  74,300 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  
ค่าสื่อสารอ่ืน ๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ     

งบลงทุน  รวม  47,200 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม     47,200 บาท  
  ค่าครุภัณฑ์       
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                                

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า               จ านวน     22,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
คุณลักษณะพื้นฐาน 

   1) เป็นระบบ 2 ภาษา ชนดิไม่มีหน่วยความจ า เนื้อที่การพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 11 นิ้ว 
  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1              จ านวน     22,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 

จ านวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (ตามที่กระทรวง ICT) ก าหนด 

เครื่องส ารองไฟฟ้า               จ านวน      3,200  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง 
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามที่
กระทรวง ICT) ก าหนด 

งบเงินอุดหนุน                                             รวม     10,000  บาท  
หมวดเงินอุดหนุน   รวม     10,000  บาท 
  ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     อุดหนุนเทศบาลต าบลท่ามิหร า  จ านวน    10,000 บาท   
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการด าเนินการของศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอ าเภอ   

 

งานบริหารงานคลัง  รวม  2,817,000 บาท  
งบบุคลากร รวม  2,344,000 บาท 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว    รวม  2,344,000 บาท   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน 1,773,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน      42,000  บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองคลัง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน    470,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  3 อัตรา และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน   59,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  
3 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

งบด าเนินงาน   รวม    473,000 บาท    
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม    448,000 บาท   
ค่าตอบแทน   
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน       20,000 บาท    

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ ของเทศบาล        
  ประเภทค่าเช่าบ้าน    จ านวน  48,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน  20,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
 
 
 
ค่าใช้สอย                       
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 50,000 บาท   
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า    ค่าติดตั้งประปา 
ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ     
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ     จ านวน     20,000 บาท    ค่ารับรอง จ านวน 20,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาลในการต้อนรับบุคคล หน่วยงาน
ที่มานิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าของ 
ที่ระลึก ค่าจัดท าเอกสารและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง       
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    รวม      155,000 บาท    
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน     100,000 บาท 

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าจ้าง
เหมาปรับปรุงแผนที่แม่บท  ค่าจ้างพนักงานออกส ารวจข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  

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

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

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   
  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน 30,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ 
ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ       
หมวดค่าสาธารณูปโภค  รวม    25,000 บาท    
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ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร   จ านวน  25,000 บาท      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ 
ไปรษณีย์ ฯลฯ         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม   174,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม   128,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   128,000 บาท   
ค่าตอบแทน 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน      10,000 บาท    

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

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ             รวม    118,000  บาท  
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน   80,000 บาท 
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เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่  ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของ สมาชิก อปพร. และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ    
   โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่   จ านวน 9,000 บาท    
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายโครงการ  ค่าเต็นท์  โต๊ะ เก้าอ้ี  ค่าน้ าดื่มน้ าเข็ง 
ค่าชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ค่าจัดสถานที่  ค่าจัดท าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ 
   โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์   จ านวน 9,000 บาท    

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่าง  ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่  ค่าจัดท าเอกสาร  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ     

 
 
 
 

งบลงทุน  รวม  46,000 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม     46,000 บาท  
  ค่าครุภัณฑ์       
   ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน ๆ                                 

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ               จ านวน     33,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ  จ านวน 2  ป้าย โดยจัดซื้อ

ตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง ด้านข้างมีไฟนีออน ด้านละ 1 หลอด  
2) มีไฟหมุนฉุกเฉิน 1 ดวง 
3)  โครงเหล็กพ่นด้วยสีอะคริลิค ติดสัญลักษณ์หยุดตรวจ พร้อมติด   
สติกเกอร์ชื่อหน่วยงาน 

   กรวยยางสามเหลี่ยม               จ านวน     13,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกรวยยางสามเหลี่ยม  จ านวน  20  อัน มีแถบสะท้อน

แสง 2 ชั้น พร้อมติดสติกเกอร์หน่วยงาน โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม  1,402,000 บาท 
งบบุคลากร รวม 982,000   บาท 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว    รวม   982,000 บาท   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน 820,000 บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน      42,000 บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน    108,000 บาท   

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

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

งบด าเนินงาน  รวม   420,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   415,000 บาท   
ค่าตอบแทน   
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน      10,000 บาท    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ 
ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของพนักงาน  หรือค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
แก่เทศบาล ฯลฯ    
  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ ของเทศบาล        
  ประเภทค่าเช่าบ้าน    จ านวน  20,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้าน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน  5,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

 
   

ค่าใช้สอย                       
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 30,000 บาท   

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

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

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

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

ค่าวัสดุ      
  ประเภทวัสดุส านักงาน  จ านวน   120,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แฟ้ม กระดาษ ปากกา     
แบบพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ     
  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน     10,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ     
  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน  30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ ายาขัดพ้ืน 
น้ ายาเช็ดกระจก ฯลฯ     

 
  ประเภทวัสดุก่อสร้าง  จ านวน 10,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น  ปูนซีเมนต์  ตะปู  ท่อน้ าและอุปกรณ์ 
ประปา ฯลฯ   
  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน   10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม  ล้างอัดขยายรูป 
แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ      
  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  20,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล หรือ 
จานบันทึกข้อมูล ค่าหมึกพิมพ์ ฯลฯ    
 หมวดค่าสาธารณูปโภค                    รวม       5,000  บาท   
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   ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร จ านวน    5,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าพัสดุไปรษณีย์ ฯลฯ    
 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม  2,860,300 บาท 
งบบุคลากร รวม 1,281,800   บาท 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว    รวม  1,281,800 บาท   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน 740,000 บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล จ านวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจาก 
เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า)  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559     
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน    469,800 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) จ านวน        
3 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 64,200 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับการ
จัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า) จัดสรร จ านวน 405,600 บาท  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559        
  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน   72,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก) จ านวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า) จัดสรรอัตราคนละ 2,000 บาท ต่อเดือน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507  ลงวันที่  3 สิงหาคม 2559    

 

งบด าเนินงาน  รวม  1,138,500 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม  1,108,500 บาท     
ค่าใช้สอย                       
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ     รวม    729,000  บาท 
   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  รวม    639,000  บาท 

1)  ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  จ านวน    465,500   บาท 
เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าอาหารกลางวัน เด็ กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ ก 

บ้านแหลมยาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก  จ านวน 95 คน (ข้อมูลเด็กเล็ก 
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)  อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 245 วัน (จ่ายตามเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)     

2)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  จ านวน   12,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จ านวน 6 คน คนละ  

2,000 บาท (จ่ายตามเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)   
3)  ค่าจัดการเรียนการสอน  จ านวน   161,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านแหลมยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก จัดสรรตามจ านวนเด็กเล็กอัตรา
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คนละ 1,700 บาท จ านวน 95 คน (ข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) จ่ายตาม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
   โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปี 2560 จ านวน      40,000   บาท    

เพ่ือใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเต็นท์  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ค่าจัดสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ         
   โครงการพฒันาเด็กรอบด้านสมดุลและเสริมสร้างสายใยสัมพันธ์ครอบครวั จ านวน      50,000   บาท    

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่ากิจกรรมการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึกพัฒนาเด็กและ 
พ่อแม่  ผู้ปกครองเพ่ือเสริมสร้างสายใยสัมพันธ์ครอบครัว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าจัดสถานที่  ค่าพาหนะ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ   

ค่าวัสดุ  
  ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ   จ านวน    379,500 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก        
ป.1 - ป.6 จากข้อมูลจ านวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 อัตราคนละ 7.37 บาท 
ประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านแหลมยางและโรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) และสังกัด อปท.ได้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก จ านวน 260 วัน 
   
 หมวดค่าสาธารณูปโภค                    รวม      30,000  บาท   
  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   จ านวน  30,000 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยางและศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าติดตั้ง  
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ    

งบลงทุน  รวม  28,000 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม     28,000 บาท  
  ค่าครุภัณฑ์       
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                                

โต๊ะท างาน ระดับ 1 - 2               จ านวน     19,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ระดับ 1 - 2  จ านวน 5 ชุด  

โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ตู้เก็บเอกสาร               จ านวน      9,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานประตู จ านวน 2  ชุด  

โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

งบเงินอุดหนุน       รวม     412,000  บาท   
หมวดเงินอุดหนุน     รวม      412,000 บาท   
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
   อุดหนุนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัทลุง เขต 1  จ านวน     412,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเรียนระดับอนุบาล - ปฐมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียน
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บ้านแหลมยางและโรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) จากข้อมูลจ านวนเด็ก ณ วันที่ 
10 มิถุนายน 2559 อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน (นักเรียนไม่เกิน 120 คน 
จัดสรร 100%)     
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม   256,500 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   130,000 บาท   
ค่าใช้สอย                       
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ      รวม       30,000  บาท     
   โครงการส่งเสริมการจัดท าชุมชนปลอดขยะต าบลปรางหมู่ จ านวน      30,000  บาท  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการ
จัดการขยะ ได้แก่ ค่ารถ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าของสมนาคุณ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 
ค่าวัสดุ  
  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน    100,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ ายาดับเพลิง และ
เคมีภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ 

งบลงทุน  รวม  59,000 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม     59,000 บาท  
  ค่าครุภัณฑ์       
   ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร                                

เครื่องพ่นหมอกควัน               จ านวน     59,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ส าหรับ

การก าจัดแมลง การฆ่าเชื้อโรค หรือการป้องกันก าจัดแมลงซึ่งเป็นพาหะน าโรค เช่น ยุง 
แมลง เป็นต้น โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

งบเงินอุดหนุน       รวม       67,500 บาท   
หมวดเงินอุดหนุน     รวม      67,500 บาท   
  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  
   อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    จ านวน     67,500 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการด าเนินการของศูนย์สาธารณสุข 
มูลฐานชุมชน จ านวน 9 หมู่บ้าน  
 
 
 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม     10,000  บาท 
งบเงินอุดหนุน                                         รวม   10,000 บาท  
หมวดเงินอุดหนุน   
  ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรการกุศล 
   อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง    จ านวน  10,000 บาท  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการด าเนินงานของเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง      
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม  2,301,000 บาท 
งบบุคลากร รวม 1,796,000 บาท 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว    รวม  1,796,000 บาท   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน 1,010,000 บาท   
  เพือ่จ่ายเป็นเงินเดอืนให้แกพ่นกังานเทศบาล จ านวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน      42,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน    660,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  1 อัตรา และพนักงาน 
จ้างทั่วไป   จ านวน 5 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน      84,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  
1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

งบด าเนินงาน   รวม 500,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม  495,000 บาท   
ค่าตอบแทน   
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน        20,000  บาท    
      เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ฯลฯ   เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555    
  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน      10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ ของเทศบาล        
  ประเภทค่าเช่าบ้าน    จ านวน  25,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน  10,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

  
 ค่าใช้สอย                       
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 40,000 บาท   
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาแบกหามสัมภาระ ค่าก าจัดปลวก  ฯลฯ      
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ     จ านวน     10,000 บาท    ค่ารับรอง จ านวน 20,000 บาท   
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เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาล ในการต้อนรับบุคคล 
หน่วยงานที่มานิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ของที่ระลึก ค่าจัดท าเอกสารและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรอง       
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   รวม      70,000  บาท 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน      70,000 บาท   

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่ น ค่ า เบี้ ย เลี้ ยงในการเดิ นทาง ค่ าพาหนะ ค่ า เช่ าที่ พั ก ค่ าบริ การจอดรถ  
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน 
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
  ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 40,000 บาท 

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

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แฟ้ม กระดาษ ปากกา  
แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ฯลฯ     
 ประเภทวัสดุก่อสร้าง   จ านวน   80,000 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี กระเบื้อง ตะปู ค้อน 
จอบ เสียม  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  เพ่ือใช้ในส านักงานเทศบาล  หรือในความ
รับผิดชอบของเทศบาล     
  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน  100,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี  ใช้กับ
รถจักรยานยนต์  หรือเครื่องจักรที่ขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ฯลฯ   
  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน 10,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แผ่นปา้ย  กระดาษเขียน   โปสเตอร ์ 
พู่กันและสี และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ    
 
  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน 40,000 บาท   

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

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

งบลงทุน    รวม 5,000 บาท   
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน  5,000 บาท  
  ค่าครุภัณฑ์     
  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
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โต๊ะท างาน ระดับ 3 - 6               จ านวน      5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ระดับ 3-6  จ านวน 1 ชุด  

โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  

งานไฟฟ้าถนน รวม  4,697,500 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   200,000 บาท   
ค่าใช้สอย   
  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 100,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ   
ค่าวัสดุ 

 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน  100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ เช่น หลอด ฟิวส์ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ   

งบลงทุน  รวม 4,197,500 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม  4,197,500 บาท  
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม  4,197,500 บาท 
โครงการปรับภูมิทัศน์หาน หมู่ที่ 5 จ านวน 1,420,600   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์หาน หมู่ที่ 5 โดยขุดลอกหานพร้อม 

ตั้งคันถนน ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 680 เมตร ใช้วัสดุหินผุ หนา 0.20 เมตร บดอัด
เรียบร้อย วางท่อ คสล.มอก.ชั้นสาม ขนาด   1.00 x 1.00 เมตร จ านวน 48 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลต าบลปรางหมู่ก าหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหนองพุฒ หมู่ที่ 2 จ านวน    182,300  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหนองพุฒ หมู่ที่ 2 
ต าบลปรางหมู่ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 95.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ตามสภาพพ้ืนที่ หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตรราย  ละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่เทศบาลก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย  

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเอเชีย - วัดปรางหมู่ใน  หมู่ที่ 4 จ านวน     96,700  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเอเชีย - วัดปรางหมู่ใน 

หมู่ ที่  4   ต าบลปรางหมู่   ผิ วจราจรกว้ า ง  3 .00 เมตร   ยาว  43 .00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร วางท่อ คสล.มอก.ชั้นสาม ขนาด   0.60 x 1.00 เมตร จ านวน  
5 ท่อนไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 129.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ เทศบาลก าหนด  พร้อมติดตั้ งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภู่ตก  หมู่ที่ 5 จ านวน    247,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภู่ตก หมู่ที่  5  

ต าบลปรางหมู่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 85.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
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พร้อมย้ายเสาไฟแรงต่ า  จ านวน 2 ต้น ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่   หรือมีพ้ืนที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร  รายละเ อียดตามแบบแปลนและรายการ 
ที่เทศบาลก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย   

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตีนนา - บ้านในล้อม หมู่ที่ 7 จ านวน    785,400  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตีนนา – บ้านในล้อม 

หมู่ที่ 7 ต าบลปรางหมู่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 263.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่  หรือมี พ้ืนที่  คสล.ไม่น้อยกว่า 1,315.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ เทศบาลก าหนด พร้อมติดตั้ งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่ายาง - หน้าถ้ า หมู่ที่ 7   จ านวน    487,700  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่ายาง - หน้าถ้ า  

หมู่ที่  7   ต าบลปรางหมู่  ผิ วจราจรกว้ า ง  4 .00 เมตร  ยาว  200 .00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ เทศบาลก าหนด   พร้อมติดตั้ งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านม่ันคง  หมู่ที่ 9 จ านวน    478,200  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านมั่นคง  
หมู่ที่  9  ต าบลปรางหมู่   ผิ วจราจรกว้ า ง  4 .50 เมตร  ยาว  142 .00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร พร้อมพ้ืนที่ส่วนเกิน ตามแบบ ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่  หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 792.00 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาล
ก าหนด พรอ้มติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายสามแยกบ้านหนองปริง - ใสหนุน  หมู่ที่ 5 จ านวน    499,600  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงยกระดับถนนสายสามแยกบ้านหนองปริง - ใสหนุน  

หมู่ที่ 5 ต าบลปรางหมู่ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 225.00 เมตร  หนา 1.00 เมตร 
โดยใช้วัสดุคัดเลือก หนาเฉลี่ย 0.90 เมตร ผิวจราจรใช้หินคลุก หนา 0.10 เมตร วางท่อ 
คสล.มอก.ชั้นสาม ขนาด  1.00 x 1.00 เมตร จ านวน 10 ท่อน, ท่อ คสล.มอก ชั้นสาม 
ขนาด  0.80 x 1.00 เมตร จ านวน 16 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ที่เทศบาลก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

งบเงินอุดหนุน                                         รวม   300,000 บาท  
หมวดเงินอุดหนุน   
  ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
   อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง    จ านวน  300,000 บาท  

           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลปรางหมู่      

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม   234,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 158,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   158,000 บาท   
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ค่าใช้สอย   
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   รวม    158,000 บาท 
   ค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะ    จ านวน   120,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ทิ้งขยะและก าจัดขยะตามปริมาณของขยะหรือเที่ยว
ต่อวันให้แกผู่้รับจ้างหรือหน่วยงานราชการ     
            โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน   38,000 บาท   

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

 

งบลงทุน  รวม 76,000 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม  76,000 บาท  
  ค่าครุภัณฑ ์   

 ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ รวม     76,000  บาท 
   ถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก  จ านวน   76,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติกทรงกลม ไม่มีฝาปิด
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จ านวน 100 ลูก จัดหาตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม   526,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 498,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   498,000 บาท   
ค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       รวม    498,000 บาท 
   โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ จ านวน  95,000 บาท 
         เพ่ือใช้จ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ 
อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าท่ีพัก  ค่าพาหนะ ฯลฯ     
   โครงการจัดอบรมศูนย์สามวัยสายใยรักครอบครัวในชุมชนต าบลปรางหมู่ จ านวน  90,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสถานที่  ค่าอาหาร   อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าที่พัก  
ค่าพาหนะ ฯลฯ    
   โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลปรางหมู่ จ านวน  200,000 บาท  
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล และการศึกษาดู
งานนอกสถานที่  เพ่ือการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลปรางหมู่  เช่น  ค่าน้ าดื่ม 
ค่าอาหารกลาง  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารถ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ  ฯลฯ    
   โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพท าดอกไม้จันท์ ของช ารวย พวงหรีด จ านวน  33,000 บาท 
ให้กับประชาชนต าบลปรางหมู่  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ตาม
โครงการ  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การฝึกอบรม  ค่าสถานที่   
ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
   โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพท าขนมประชาชนต าบลปรางหมู่ จ านวน  50,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ   
อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสถานที่  ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ฯลฯ 
   โครงการฝึกอบรมการผูกผ้าและจับจีบผ้าในงานพิธีต่างๆ  จ านวน  30,000 บาท  
          เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ้่ายการอบรมส่งเสรมิอาชีพตามโครงการ เช่น ค่าวัสด ุ
ค่าตอบแทนวิทยากร  อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสถานที่  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 
 
 

งบเงินอุดหนุน                                         รวม   28,000 บาท  
หมวดเงินอุดหนุน   
  ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
   อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยไก่ จ านวน  14,000 บาท  
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         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกง
แม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยไก่ หมู่ที่ 6 ต าบลปรางหมู่  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน    
   อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านควนกรวด   จ านวน  14,000 บาท  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน  
ควนกรวด หมู่ที่ 5  ต าบลปรางหมู่  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม   450,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 450,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   450,000 บาท   
ค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   รวม     380,000 บาท 
   โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ต าบลปรางหมู่ ครั้งท่ี  33   จ านวน  300,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดเตรียม
สนาม ค่าจัดเตรียมสถานที่  วันเปิด-ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ าดื่ม น้ าแข็ง   
ของรางวัล  เงินรางวัล ฯลฯ     

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอ าเภอเมืองพัทลุง ครั้งที่  13  จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียน นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

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

โครงการร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ ครั้งท่ี 5 ประจ าปี 2560 จ านวน 40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์  

เป็นค่าชุดนักกีฬา  น้ าดื่ม  น้ าแข็ง  น้ ามันมวย  วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการแข่งขัน ฯลฯ    
โครงการร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลอ าเภอเมืองพัทลุงคัพ ครั้งที่ 13 จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลอ าเภอเมืองพัทลุงคัพ   

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

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล      
ตาข่าย ฯลฯ มอบให้ศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้านของต าบลปรางหมู่  จ านวน  
9 หมู่บ้าน เพ่ือใช้ในการออกก าลังกาย และฝึกซ้อมเพ่ือแข่งขันกีฬามวลชน
สัมพันธ์ประจ าปี    
 
 
 
 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม   193,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 193,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   193,000 บาท   
ค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   รวม     193,000 บาท 

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

สถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าจัดพานดอกไม้  ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่ม 
ค่าน้ าแข็ง ค่าเครื่องถวายสังฆทาน ฯลฯ     

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี 2560 จ านวน      60,000 บาท 
เพ่ือใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560  เช่น 

ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเต็นท์  โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของขวัญ 
รางวัล ฯลฯ    
   โครงการอบรมผู้น าทางศาสนพิธี  จ านวน 13,000 บาท 
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เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้น าทางศาสนพิธี  เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่ม น้ าแข็ง ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่จ าเป็น ฯลฯ    
   โครงการประเพณีออกพรรษาแข่งโพนลากพระ จ านวน 50,000 บาท 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม   199,700 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 199,700 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   199,700 บาท      
ค่าใช้สอย                   
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       รวม     199,700 บาท 

 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 การเกษตรประจ าต าบลปรางหมู่ จ านวน     40,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลปรางหมู่ เช่น ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในส านักงาน ฯลฯ     

 โครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลติข้าวคุณภาพด ีจ านวน    16,700   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการจัดท าแปลงสาธิตการปลูกข้าว 

เช่น  ค่าเช่าที่นา ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว  ค่าปุ๋ยอินทรีย์  ค่ายาปราบศัตรูพืช    ค่าจัดท าป้าย
แปลงสาธิต ฯลฯ  

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดท าและการใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 35,000 บาท 
เพ่ือใช้จ่ายในการจัดกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าน้ าหมักชีวิภาพและปุ๋ย

อินทรีย์ให้กับเกษตรกร เช่น ค่าวิทยากร  ค่าเช่าเต็นท์  โต๊ะ เก้าอ้ี   ค่าจัดเตรียมสถานที่ 
ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ฯลฯ     
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โครงการอบรมทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรเศรษฐกิจ จ านวน 108,000 บาท 
พอเพียง 

เพ่ือใช้จ่ายในการฝึกอบรมทัศนศึกษาด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ารถ ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการพาณิชย์ 

งานกิจการประปา รวม   480,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 480,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   480,000 บาท      
ค่าใช้สอย                       
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 130,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าสูบน้ า ค่าติดตั้งประปา ค่าซ่อมแซมกิจการ

ประปา ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ า ฯลฯ     
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    รวม    300,000  บาท 

 โครงการจ้างเหมาเก็บค่าน้ าประปา จ านวน    300,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บค่าน้ าประปา ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลปรางหมู่  โดยผู้รับจ้างจะต้องสามารถเก็บค่าน้ าประปา
เดือนปัจจุบันได้ 100 % ของจ านวนผู้ใช้ประปาทั้งหมดของเดือนนั้น ๆ โดยได้รับค่าจ้าง
จ านวน 25 % ของจ านวนเงินค่าน้ าที่เก็บได้ 
ค่าวัสดุ 
  ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ   จ านวน  50,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มาตรวัดน้ า หรือวัสดุอ่ืน ๆ ฯลฯ    
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

                                                              แผนงาน                                                              
 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน 
สาธารณ 

สุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
เคหะชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ 
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

งบกลาง งบกลาง ค่าช าระหนี้เงินต้น 631,000           631,000 
ค่าช าระดอกเบีย้ 216,800           216,800 
เงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม   

137,500           137,500 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,883,600           8,883,600 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,313,600           2,313,600 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 42,000           42,000 
ส ารองจ่าย 543,960           543,960 
รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน             
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
พัฒนาบุคลากร 

30,000           30,000 

เงินสมทบเข้ากองทุนหลัก
ประสุขภาพระดับท้องถิ่น   

120,000           120,000 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

10,000           10,000 

เงินค่าใช้จ่ายในการบ ารุงการ
เป็นสมาชิกสมาคมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,000           10,000 

เงินค่าบ ารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย   

26,400           26,400 

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

บ านาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)   

350,000           350,000 

 

                                                            แผนงาน                                                              
 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

แผนงาน 
การรักษา

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

แผนงาน 
เคหะชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ

แผนงาน 
การศาสนา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

รวม 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

ทั่วไป ความสงบ
ภายใน 

สงเคราะห ์ เข้มแข็ง
ของชุมชน 

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

พาณิชย ์

งบบุคลากร เงินเดือน  
(ฝ่ายการเมือง) 

เงินเดือน
นายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี   

 695,520          695,520 

เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายกเทศมนตรี/
รองนายกเทศมนตรี   

 120,000          120,000 

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี     

 120,000          120,000 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ
นายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 

 198,720          198,720 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1,490,400          1,490,400 

เงินเดือน  
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน  4,473,000  1,560,000   1,010,000     7,043,000 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  84,000          84,000 
เงินประจ าต าแหน่ง     168,000  42,000   42,000     252,000 
เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
(พ.ต.ก.) 

 54,000          54,000 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     1,190,000  577,800   660,000     2,427,800 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง    

 156,000  84,000   84,000     324,000 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชนแ์กอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น   

 220,000 10,000 10,000   20,000     260,000 

                                                              แผนงาน                                                              
 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
เคหะชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 
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  ค่าเบี้ยประชมุ  30,000          30,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

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

ค่าเช่าบ้าน    198,000  20,000   25,000     243,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร   

 30,000  5,000   10,000     45,000 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

 150,000  30,000   40,000    130,000 350,000 

รายจา่ยเกีย่วกบัการรับรอง
และพิธกีาร     

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

ค่ารับรอง  30,000          30,000 
ค่าใช้จา่ยในการจัดงานรัฐพธิี    60,000          60,000 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

            

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  50,000          50,000 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

 250,000 80,000 70,000   70,000     470,000 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา   

 10,000          10,000 

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรอืค่า
สินไหมทดแทน   

 20,000          20,000 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน 

 24,000          24,000 

 
                                                              แผนงาน                                                              
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
เคหะชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

  โครงการจัดท าเวที
ประชาคมเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาสามป ี

 20,000          20,000 
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 (พ.ศ.2561-2563) 
โครงการศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของท้องถิ่น 

 360,000          360,000 

โครงการปลูกต้นไม้ รกัน้ า 
รักป่า รักษาแผ่นดิน 

 18,000          18,000 

โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

 50,000          50,000 

โครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ 

 5,000          5,000 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่  

  9,000         9,000 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์ 

  9,000         9,000 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

  20,000         20,000 

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน    465,500        465,500 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแล
เด็ก 

   12,000        12,000 

ค่าจัดการเรียนการสอน    161,500        161,500 
 

                                                              แผนงาน                                                              
 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
เคหะชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

  โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่
ประชาคมอาเซ่ียน 

   40,000        40,000 

โครงการพัฒนาเด็กรอบด้าน
สมดุลและเสริมสร้างสายใย
สัมพันธ์ครอบครัว 

   50,000        50,000 

โครงการส่งเสริมการจัดท า     30,000       30,000 
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ชุมชนปลอดขยะต าบล 
ปรางหมู่ 
ค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะ       120,000     120,000 
โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

      38,000     38,000 

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวม
ใจต้านภัยลยาเสพติดและโรค
เอดส์ 

       95,000    95,000 

โครงการจัดอบรมศูนย์สาม
วัยสายใยรักครอบครัวใน
ชุมชนต าบลปรางหมู่ 

       90,000    90,000 

โครงการส่งเสริม 
ศักยภาพกลุ่มสตรีต าบล 
ปรางหมู่ 

       200,000    200,000 

โครงการรณรงค์ส่งเสริม
อาชีพท าดอกไม้จันฯ 

       33,000    33,000 

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพท าขนม ฯ 

       50,000    50,000 

โครงการอบรมการผูกผ้า
และจับจีบผ้าในงานพิธี
ต่างๆ  

       30,000    30,000 

                                                              แผนงาน                                                              
 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
เคหะชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

  
 

 โครงการกีฬามวลชน
สัมพันธ์ต าบลปรางหมู ่ครั้ง
ที่ 33 

        300,000   300,000 

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนอ าเภอเมืองพัทลุง  

        20,000   20,000 

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์เกมส์ 

        40,000   40,000 
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โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลอ าเภอเมืองพัทลุง
คัพ 

        20,000   20,000 

โครงการวันกตัญญูรดน้ าขอ
พรผู้สูงอาย ุ

        70,000   70,000 

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ  ประจ าป ี2560 

        60,000   60,000 

โครงการอบรมผู้น าทาง 
ศาสนพิธ ี

        13,000   13,000 

โครงการประเพณีออก
พรรษาแข่งโพนลากพระ 

        50,000   50,000 

โครงการจ้างเหมาเก็บค่า
น้ าประปา 

          300,000 300,000 

โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลปรางหมู่ 

         40,000  40,000 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
เกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตข้าวคุณภาพดี 

         16,700  16,700 

                                                              แผนงาน                                                              
 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
เคหะชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการ
จัดท าและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
และปุ๋ยอินทรีย์ 

         35,000  35,000 

โครงการอบรมทัศนศึกษา
เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
การเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

         108,000  108,000 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    125,000  50,000   140,000     315,000 
ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน  240,000  120,000   40,000     400,000 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ  20,000  10,000   100,000     130,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว  20,000  30,000        50,000 
วัสดุก่อสร้าง  20,000  10,000   80,000     110,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  100,000          100,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  150,000     100,000     250,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่  30,000  10,000   10,000     50,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์    80,000  20,000   40,000     140,000 
วัสดุอื่น ๆ(อาหารเสริมนม)    379,500        379,500 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์   

    100,000       100,000 

วัสดุกีฬา         70,000   70,000 
วัสดุอื่น ๆ           50,000 50,000 

ค่าสาธารณูปโภค 
 

ค่าไฟฟ้า  600,000          600,000 
ค่าน้ าประปา    10,000          10,000 
ค่าโทรศัพท์     10,000          10,000 
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข  
ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตรา
ไปรษณียากร   

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

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
เคหะชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

 74,300  30,000        104,300 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  22,000  28,000   5,000     55,000 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  25,200          25,200 
ครุภัณฑ์การเกษตร     59,000       59,000 
ครุภัณฑ์อื่น   46,000    76,000     122,000 

 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับภูมิทัศน์หาน 
หมู่ที่ 5 

      1,420,600     1,420,600 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายซอยหนองพุฒ 

      182,300     182,300 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านภู่ตก 

      247,000     247,000 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายทางเข้าบ้าน
มั่นคง 

      478,200     478,200 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้าตีนนา-บ้านใน
ล้อม 

      785,400     785,400 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเอเชีย-วัด 
ปรางหมู่ใน 

      96,700     96,700 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้าป่ายาง-หน้าถ้ า 

      487,700     487,700 

โครงการปรับปรุงยกระดับ
ถนนสายสามแยกบ้าน
หนองปริง-ใสหนุน 

      499,600     499,600 
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                                                             แผนงาน                                                              
 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
เคหะชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเทศบาลต าบล
ท่ามิหร า 

 10,000          10,000 

อุดหนุนส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพัทลุง เขต 1 

   412,000        412,000 

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน   

    67,500       67,500 

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด
พัทลุง   

     10,000      10,000 

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคจังหวัดพัทลุง   

      300,000     300,000 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
เครื่องแกงแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านหว้ยไก ่

       14,000    14,000 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านควนกรวด 

       14,000    14,000 

รวม 13,324,860 11,891,140 174,000 4,262,300 256,500 10,000 7,232,500 526,000 643,000 199,700 480,000 39,000,000 

 
 
 
 
 



 

99 

รายละเอียดรายจ่ายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 
 งานบริหาร

ทั่วไป 
งาน

บริหารงาน
คลัง 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

งานบรหิาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชมุชน 

รวม 
(บาท) 

(1) เงินเดือนพนักงาน 2,700,000 1,773,000 820,000 - 1,010,000 6,303,000     
 8 อัตรา 7 อัตรา 3 อัตรา  4 อัตรา  
(2) เงินประจ าต าแหนง่ 126,000 42,000 42,000 - 42,000 252,000   
 ปลัด,หน.สป ผอ.กองคลัง ผอ.กองการศึกษา  ผอ.กองช่าง  
(3) เงินเพิ่มอ่ืนๆ 138,000     138,000   
 ปลัด 8 ,พตก.      
(4) เงินค่าจา้งลูกจา้งประจ า -     -   
(5) เงินค่าจา้งพนักงานจ้าง 720,000 470,000 108,000 64,200 660,000 2,022,200   
 ทั่วไป 4,ภารกจิ 2 ทั่วไป3,ภารกิจ 1 ทั่วไป 1 (กรมจัดสรร 

405,600) 
ทั่วไป 5,ภารกจิ 1  

(6) เงินเบี้ยกันดาร -     -   
(7) เงินช่วยเหลือบุตร -     -   
(8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 10,000 20,000 5,000 - 10,000 45,000   
(9) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   -     - 
(10) เงินค่าเช่าบ้าน 150,000 48,000 20,000 - 25,000 243,000   
(11) เงินท าขวัญ -     -     
(12) เงินช่วยเหลือค่าท าศพ 10,000 

(งบกลาง) 
    10,000   

(13) เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า   -     -    
(14) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 
      ผู้รับบ านาญ 

-     -    

(15) เงินสมทบกองทนุ 
      ประกันสังคม 

113,700 
(งบกลาง) 

    113,700   

(16) เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จ 
      บ านาญฯ 

350,000 
(งบกลาง) 

    350,000  

(17) เงินส ารองส าหรับเงินเดือน 
      และค่าจา้งที่ก าหนดใหม่ 

-     -    

(18) เงินเพิ่มการครองชีพ 97,000 59,000 12,000 - 84,000 252,000  
       ชั่วคราว ทั่วไป 4,ภารกจิ 2 ทั่วไป 3,ภารกจิ1 ทั่วไป 1  ทั่วไป 5,ภารกจิ 1  
(19) เงินประโยชนต์อบแทนอื่น 
      เป็นกรณีพิเศษ 

200,000 - - - - 200,000  

(20) เงินอื่นๆ        -   
รวม 9,928,900 

 
รายรับ 

 ภาษีอากร   1,033,000 
 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     231,000 
 รายได้จากทรัพย์สิน     150,000 
 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   1,200,000 
 รายไดเ้บ็ดเตล็ด      90,000 
 รายได้จากทุน        5,000 
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 ภาษจีัดสรร          14,782,400 
 เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  
  - อุดหนุนทั่วไป  7,500,000 
  - ระบุวัตถุประสงค์ 

- ผู้สูงอายุ   8,883,600 
- พิการ   2,313,600 
-เอดส์       42,000 
- ประกันสังคม       23,800 
- พัฒนาบุคลากร       30,000 
- ครู คศ.1     740,000 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    405,600 
- เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง    72,000  
-อาหารกลางวัน     465,500 
- พัฒนาผู้ดูแลเด็ก       12,000 
- ค่าจัดการเรียนการสอน    161,500 
- อาหารเสริม (นม)     379,500 
- อุดหนุน สพฐ.     412,000 
- อุดหนุน อสม.      67,500 14,008,600   21,508,600 
 
                          รวม        39,000,000 
  

 
 
 

    
     
     
  
 
     
     
     
         
      
       
     
    

 


