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 ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
เรียน  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
 บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมูํจะได๎เสนอรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี  
ตํอสภาเทศบาลต าบลปรางหมูํอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมูํ จึงขอชี้แจงให๎ทําน
ประธานสภาและสมาชิกทุกทําน ได๎ทราบถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังตํอไปนี้ 

1.  สถานะการคลัง 
  งบประมาณรายจํายทั่วไปในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2558    ณ  วันที ่ 30  มถิุนายน  2558    เทศบาลต าบลปรางหมูํ     
      มีสถานะการเงิน   ดังนี้ 
 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น       14,879,446.05   บาท 
 เงินสะสม 2,744,467.08   บาท 
 ทุนส ารองเงินสะสม 6,955,582.96   บาท 
 รายการที่ได๎กันเงินไว๎โดยยังไมํได๎กํอหนี้ผูกพัน จ านวน 1  โครงการ   รวม      529,000.00   บาท  

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2558 ณ  วันที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
 (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น 25,449,551.52 บาท   ประกอบด๎วย 
          หมวดภาษีอากร                           408,457.68    บาท 
  หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต    91,410.00   บาท 
 หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน 48,542.66 บาท  
 หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     610,023.00 บาท 
 หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 15,710.00 บาท 
 หมวดรายได๎จากทุน                                                          - บาท 

หมวดภาษีจัดสรร                                                               10,011,947.18 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                  3,103,114.00 บาท 
 (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์                              11,160,347.00 บาท 
 (3)  รายจํายจริง  จ านวน    20,426,172.04   บาท  ประกอบด๎วย 
 งบกลาง    835,664.74  บาท 
 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คําจ๎างประจ า และคําจ๎างชั่วคราว) 7,060,679.00  บาท 
 งบด าเนินงาน (หมวดคําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ             2,244,280.35 บาท 
  และหมวดคําสาธารณูปโภค) 
 งบลงทุน (หมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 221,700.00  บาท 
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 งบรายจํายอื่น (หมวดรายจํายอื่น) -  บาท 
 งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 202,896.95  บาท 
 (4) รายจํายที่จํายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ 9,860,951.00  บาท 
 (5) มีการจํายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่  -  บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

 
 2.1  รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

ประมาณการ 
ปี 2559 

รายได้จัดเก็บเอง    
   หมวดภาษีอากร 808,784.98 970,000 970,000 

   หมวดคําธรรมเนยีม คําปรับและใบอนุญาต 244,069.50 188,000 188,000 
   หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน 141,691.14 150,000 150,000 

   หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 711,511.00 700,000 700,000 

   หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 59,692.03 90,000 90,000 
   หมวดรายได๎จากทุน - 5,000 5,000 

   รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,965,748.65 2,103,000 2,103,000 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 13,250,371.91 13,897,000 14,397,000 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,250,371.91 13,897,000 14,397,000 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,930,714.00 9,000,000 9,000,000 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น 

4,930,714.00 9,000,000 9,000,000 

รวม 20,146,834.56   25,000,000 25,500,000 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

 
 

 2.2 รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2557 
ประมาณการ 

ปี 2558 
ประมาณการ 

ปี 2559 

จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 1,258,475.00 1,535,840 2,043,960 

   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คําจ๎างประจ า และ
คําจ๎างชั่วคราว 

8,084,325.00 11,189,040 11,351,640 

   งบด าเนินงาน (หมวดคําตอบแทน ใช๎สอยและ
วัสดุและหมวดคําสาธารณูปโภค 

5,880,270.93 6,801,620 7,111,000 

   งบลงทุน (หมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง) 

2,972,400.00 4,632,500 4,172,400 

   งบรายจํายอื่น (หมวดรายจํายอื่น) 741,424.00 - - 

   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,133,297.48 841,000 821,000 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 20,070,192.41 25,000,000 25,500,000 
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2.3 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จ าเป็นต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           
     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 (จ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท) 
 (1) เงินเดือนพนักงาน  6,305,000   บาท   

  (2) เงินประจ าต าแหนํง  210,000   บาท 
 (3) เงินเพ่ิมอ่ืนๆ  36,000   บาท 
  (4) เงินคําจ๎างลูกจ๎างประจ า  -   บาท 
 (5) เงินคําจ๎างพนักงานจ๎าง  1,924,000   บาท                       
  (6) เงินเบี้ยกันดาร   -   บาท 
  (7) เงินชํวยเหลือบุตร  -   บาท 
  (8) เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  40,000   บาท 
  (9) เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล    -   บาท 
  (10) เงินคําเชําบ๎าน  243,000   บาท 
  (11) เงินท าขวัญ   -   บาท    
 (12) เงินชํวยเหลือคําท าศพ   10,000   บาท 
  (13) เงินบ าเหน็จลูกจ๎างประจ า    -   บาท 
  (14) เงินชํวยเหลือคําครองชีพผู๎รับบ านาญ  -   บาท 
 (15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  110,000   บาท 
  (16) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญฯ   330,000   บาท 
 (17) เงินส ารองส าหรับเงินเดือนและคําจ๎างท่ีก าหนดใหมํ   -   บาท 
  (18) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว   252,000   บาท 
  (19) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  400,000   บาท 
   (20) เงินอ่ืนๆ    -   บาท 
        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,860,000   บาท 

 
 
 
 หมายเหตุ  คิดเป็นร้อยละ   38.67   ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง    จังหวัดพัทลุง 
 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
   - แผนงานบริหารทั่วไป 11,919,640 

   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 332,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   - แผนงานการศึกษา 2,593,700 

   - แผนงานสาธารณสุข 285,000 

   - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000 
   - แผนงานเคหะและชุมชน 6,803,800 

   - แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 181,000 
   - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 810,000 

ด้านเศรษฐกิจ  

   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
   - แผนงานการเกษตร 63,300 

   - แผนงานการพาณิชย์ 457,600 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   - แผนงานงบกลาง 2,043,960 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 25,500,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
งบกลาง 

 

งบ                           งาน งานงบกลาง งาน งาน รวม 

งบกลาง     
     งบกลาง  1,713,960    1,713,960 

     บ าเหน็จ/บ านาญ    330,000      330,000 

รวม 2,043,960   2,043,960 
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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) 3,798,000 2,276,000  6,074,000 

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน   605,000     88,000  693,000 

คําใช๎สอย   905,000    245,000  1,150,000 
คําวัสดุ   510,000    100,000  610,000 

คําสาธารณูปโภค   700,000     25,000  725,000 

งบลงทุน     
คําครุภัณฑ์     33,000   33,000 

คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจํายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     

เงินอุดหนุน     10,000   10,000 
รวม 9,185,640 2,734,000  11,919,640 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

งบ                           งาน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน 

งาน งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     20,000       20,000 

คําใช๎สอย   128,000     128,000 
คําวัสดุ     

คําสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
คําครุภัณฑ์   184,000     184,000 

คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจํายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน     

รวม 332,000   332,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
แผนงานการศึกษา 

 

งบ                           งาน 
งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

งาน งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   927,000     927,000 

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     50,000       50,000 

คําใช๎สอย   702,800     702,800 
คําวัสดุ   562,900     562,900 

คําสาธารณูปโภค      5,000        5,000 

งบลงทุน     
คําครุภัณฑ์    10,000      10,000 

คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจํายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน   336,000     336,000 

รวม 2,593,700   2,593,700 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
แผนงานสาธารณสุข 

 

งบ                           งาน 
งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับสาธารณสุข 
งาน งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     

คําใช๎สอย    50,000      50,000 
คําวัสดุ  100,000    100,000 

คําสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
คําครุภัณฑ์     

คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจํายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน  135,000    135,000 

รวม 285,000   285,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

งบ                           งาน 
งานสวัสดิการสังคม 
และสังคมสงเคราะห์ 

งาน งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     

คําใช๎สอย     
คําวัสดุ     

คําสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
คําครุภัณฑ์     

คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจํายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน 10,000   10,000 

รวม 10,000   10,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

งบ                           งาน 
งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 

งานก าจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,726,000   1,726,000 

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     65,000       65,000 

คําใช๎สอย   160,000   100,000 170,000   430,000 
คําวัสดุ   260,000   100,000    360,000 

คําสาธารณูปโภค      5,000        5,000 

งบลงทุน     
คําครุภัณฑ์ 2,818,000   2,818,000 

คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง  1,099,800  1,099,800 

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจํายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน   300,000    300,000 

รวม 5,034,000 1,599,800 170,000 6,803,800 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

งบ                           งาน 
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน 

งาน งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     

คําใช๎สอย 181,000   181,000 
คําวัสดุ     

คําสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
คําครุภัณฑ์     

คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจํายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน     

รวม 181,000   181,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

งบ                           งาน งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาและ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     

คําใช๎สอย   410,000 300,000    710,000 
คําวัสดุ    70,000      70,000 

คําสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
คําครุภัณฑ์     

คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจํายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน    30,000      30,000 

รวม 510,000 300,000  810,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
แผนงานการเกษตร 

 

งบ                           งาน งานส่งเสริมการเกษตร งาน งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     

คําใช๎สอย 63,300   63,300 
คําวัสดุ     

คําสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
คําครุภัณฑ์     

คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจํายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     

เงินอุดหนุน     
รวม 63,300   63,300 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

อ าเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 
แผนงานการพาณิชย์ 

 

งบ                           งาน งานกิจการประปา งาน งาน รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     

คําใช๎สอย 380,000   380,000 
คําวัสดุ  50,000    50,000 

คําสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
คําครุภัณฑ์ 27,600   27,600 

คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง     

งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจํายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     

เงินอุดหนุน     
รวม 457,600   457,600 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

........................................... 
 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559   อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว๎          
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลปรางหมูํ และผู๎วําราชการจังหวัดพัทลุง  
 ข๎อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกวํา “เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559” 
 ข๎อ 2  เทศบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่  1  ตุลาคม  2558  เป็นต๎นไป 
 ข๎อ 3  งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 25,500,000  บาท  
             ข๎อ 4  งบประมาณรายจํายทั่วไป จํายจากรายได๎จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  25,500,000  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได๎ดังนี้             

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,919,640 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 332,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 2,593,700 

แผนงานสาธารณสุข 285,000 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000 

แผนงานเคหะและชุมชน 6,803,800 

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน   181,000 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 810,000 

ด้านเศรษฐกิจ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
แผนงานการเกษตร 63,300 

แผนงานการพาณิชย์ 457,600 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
งบกลาง      2,043,960 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 25,500,000 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

 

 รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

หมวดภาษีอากร       

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 149,068.00 154,863.00 207,336.00 170,000.00 - 170,000.00 

ภาษีบ ารุงท๎องที่ 54,802.40 73,203.05 60,384.80 80,000.00 - 80,000.00 

ภาษีป้าย 11,681.00 104,423.00 116,547.00 120,000.00 - 120,000.00 

อากรรังนกอีแอํน 489,487.58 489,074.60 424,517.18 600,000.00 - 600,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 705,038.98 821,563.65 808,787.98 970,000.00 - 970,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       

คําธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 109,840.00 151,320.00 155,160.00 150,000.00 - 150,000.00 

คําธรรมเนียมปิดประกาศ - - 540.00 - - 1000.00 

คําธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ - 650.00 510.00 2,000.00 -50.00 1,000.00 

คําธรรมเนียมอ่ืน ๆ  646.50 18,420.00 52,040.00 14,000.00 - 14,000.00 

คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 910.00 - - 1,000.00 - 1,000.00 

คําปรับผิดสัญญา 2,500.00 - 13,939.50 5,000.00 - 5,000.00 

คําธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ 5,700 7,000.00 7,400.00 8,000.00 - 8,000.00 
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 รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

คําธรรมเนียมการขอติดตั้งประปาครั้งแรก 4,750.00 6,750.00 15,000.00 7,000.00 - 7,000.00 

คําธรรมเนียมใบอนุญาตใช๎เครื่องขยายเสียง 30.00 - 20.00 1,000.00 - 1,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 124,376.50 184,140.00 244,609.50 188,000.00 - 188,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       

คําดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 125,279.93 137,711.54 141,691.14 150,000.00 - 150,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 125,279.93 137,711.54 141,691.14 150,000.00 - 150,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       

คําน้ าประปา 603,556.00 668,758.00 711,511.00 700,000.00 - 700,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 603,556.00 668,758.00 711,511.00 700,000.00 - 700,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       

คําขายแบบแปลน 31,200.00 10,800.00 39,900.00 40,000.00 - 40,000.00 

รายได๎เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  22,100.77 7,072.10 19,252.03 50,000.00 - 50,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 53,300.77 17,872.10 59,152.03 90,000.00 - 90,000.00 

หมวดรายได้จากทุน       

รายได๎จากทุนอ่ืน ๆ  - - - 5,000.00 - 5,000.00 

คําขายทอดตลาดทรัพย์สิน 700.00 - - - - - 

รวมหมวดรายได้จากทุน 700.00 - - 5,000.00 - 5,000.00 
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 รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

หมวดภาษีจัดสรร       

ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต์    50,000.00 - 50,000.00 

ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ 5,492,305.02 7,698,129.38 7,255,340.87 7,600,000.00 - 7,600,000.00 

ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได๎ ฯ (1 ใน 9) 1,578,704.70 1,816,631.44 1,977,716,.02 2,000,000.00 5.00 2,100,000.00 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 38,946.07 29,649.69 45,968,.27 40,000.00 - 40,000.00 

ภาษีสุรา 825,446.31 850,834.72 940,105,.47 850,000.00 11.76 950,000.00 

ภาษีสรรพสามิต 1,483,493.75 1,861,230.79 1,280,320.57 1,850,000.00 - 1,850,000.00 

คําภาคหลวงและคําธรรมเนียมตามกฎหมายวําด๎วยป่าไม๎ - - - 1,000.00 - 1,000.00 

คําภาคหลวงแรํ 17,040.21 24,691.26 32,414.25 25,000.00 - 25,000.00 

คําภาคหลวงปิโตรเลียม 65,018.42 76,427.07 73,725.46 70,000.00 - 70,000.00 

คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 1,499,450.00 1,064,542.00 1,643,779.00 1,400,000.00 - 1,700,000.00 

คําธรรมเนียมและคําใช๎น้ าบาดาล - - - 1,000.00 - 1,000.00 

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ  1,186.30 2,157.50 1,002.00 10,000.00 - 10,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 11,001,590.78 13,424,293.85 13,250,371.91 13,897,000.00 3.59 14,397,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       

เงินอุดหนุนทั่วไป 4,505,114.00 4,419,292.00 4,930,714.00 9,000,000.00 - 9,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,505,114.00 4,419,292.00 4,930,714.00 9,000,000.00 - 9,000,000.00 

รวมทุกหมวด 17,118,956.96 19,673,631.14 20,146,834.56 25,000,000.00 2.00 

 

25,500,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น    25,500,000.00   บาท  แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร   รวม 970,000 บาท 
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ านวน 170,000 บาท  

   ประมาณการไว๎เทาํกับปีงบประมาณที่ผํานมา 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี          จ านวน 80,000 บาท 
   ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณที่ผํานมา 
ภาษีป้าย    จ านวน  120,000 บาท     
   ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณที่ผํานมา 
อากรรังนกอีแอ่น    จ านวน  600,000 บาท 
   ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณที่ผํานมา 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 188,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย   จ านวน 150,000 บาท                                       
   ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณที่ผํานมา 
ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นประกาศ   จ านวน 1,000 บาท                                       
   ประมาณการไว๎สูงกวําปีงบประมาณที่ผํานมา 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์         จ านวน 1,000 บาท                                       
   ประมาณการไว๎ต่ ากวําปีงบประมาณที่ผํานมาซึ่งคาดวําจะเก็บได๎ต่ ากวําปีที่ผํานมา 
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ           จ านวน 14,000 บาท                                                            
   ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณที่ผํานมา 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 1,000 บาท                                 
   ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณที่ผํานมา 
ค่าปรับผิดสัญญา จ านวน 5,000 บาท                                              
   ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณที่ผํานมา 
ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จ านวน 8,000 บาท                      
   ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณที่ผํานมา 
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ค่าธรรมเนียมขอติดตั้งประปาครั้งแรก              จ านวน 7,000 บาท                      
   ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณที่ผํานมา 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง  จ านวน 1,000 บาท                              
   ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณที่ผํานมา 

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

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  รวม 700,000 บาท 
ค่าน้ าประปา  จ านวน 700,000 บาท 
   ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณที่ผํานมา 

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

   ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณที่ผํานมา  
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   จ านวน 50,000 บาท 
   ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณที่ผํานมา  

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

   ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณที่ผํานมา  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,397,000 บาท 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์    จ านวน 50,000 บาท     
  ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณที่ผํานมา  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ    จ านวน 7,600,000 บาท     
   ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณที่ผํานมา 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)    จ านวน 2,100,000 บาท     
   ประมาณการไว๎สูงกวําปีงบประมาณที่ผํานมาเพราะคาดวําจะไดร๎ับการจัดสรรเพิ่มขึน้ 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จ านวน 40,000 บาท 
    ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณท่ีผํานมา 
ภาษีสุรา   จ านวน 950,000 บาท 
   ประมาณการไวส๎ูงกวําปีงบประมาณที่ผํานมาเพราะคาดวําจะได๎รับการจัดสรรเพิ่มขึน้ 
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ภาษีสรรพสามิต    จ านวน 1,850,000 บาท 
   ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณที่ผํานมา 
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จ านวน 1,000 บาท 
   ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณที่ผํานมา 
ค่าภาคหลวงแร่      จ านวน 25,000 บาท 
  ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณ  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   จ านวน 70,000 บาท                                               
   ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณ 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน จ านวน  1,700,000 บาท 
   ประมาณการไวส๎ูงกวําปีงบประมาณที่ผํานมาเพราะคาดวําจะได๎รับการจัดสรรเพิ่มขึน้ 
ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล          จ านวน 1,000 บาท                                                           
   ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณที่ผํานมา 
ภาษีจัดสรรอื่นๆ  จ านวน 10,000 บาท 
   ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณที่ผํานมา  

                           รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุน รวม  9,000,000 บาท  
 เงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน 9,000,000 บาท 

   ประมาณการไว๎เทํากับปีงบประมาณที่ผํานมา  
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานงบกลาง       

งานงบกลาง       

งบกลาง       

     คําช าระหนี้เงินต๎น - - - - 100.00 631,000.00 

     คําช าระหนี้ดอกเบี้ย - - -  100.00 216,800.00 

เงินสมทบเข๎ากองทุนประกันสังคม 92,867.00 114,996.00 65,705.00 118,000.00 -6.78 110,000.00 

เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส์ 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 14.29 48,000.00 

ส ารองจําย 558,667.33 325,612.00 754,970.00 905,840.00 -41.69 528,160.00 

รายจํายตามข๎อผูกพัน       

คําใช๎จํายในการศึกษาพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 71,550.00 31,400.00 6,800.00 - - - 

เงินสมทบเข๎ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท๎องถิ่น 120,000.00 120,000.00 111,000.00 120,000.00 - 120,000.00 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน - - 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 

เงินคําบ ารุงสมาชิกสมาคมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น - - - 10,000.00 - 10,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

เงินคําบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย - - - 20,000.00 50.00 30,000.00 

เงินสํงเสริมกิจการเทศบาล 130,626.03 110,159.29 - - - - 

เงินชํวยพิเศษ - 16,020 - 10,000.00 - 10,000.00 

รวมงบกลาง 1,015,710.36 760,187.29 990,475.00 1,235,840.00 38.69 1,713,960.00 

บ าเหน็จ/บ านาญ       

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.) 240,000.00 250,000.00 268,000.00 300,000.00 10.00 330,000.00 

รวมบ าเหน็จ/บ านาญ 240,000.00 250,000.00 268,000.00 300,000.00 10.00 330,000.00 

รวมงานงบกลาง 1,255,710.36 1,010,187.29 1,258,475.00 1,535,840.00 33.08 2,043,960.00 

รวมแผนงานงบกลาง 1,255,710.36 1,010,187.29 1,258,475.00 1,535,840.00 33.08 2,043,960.00 

แผนงานบริหารงานทั่วไป       

งานบริหารทั่วไป       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและค่าจ้างประจ า       

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       

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

เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายกเทศมนตรี/รองนายกฯ
นายกเทศมนตรี   

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

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

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

เงินคําตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกฯ
นายกเทศมนตรี 

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

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

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

เงินเดือนพนักงาน 1,387,187.00 1,558,020.00 1,826,382.00 2,190,000.00 31.51 2,880,000.00 

เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 125,607.00 111,660.00 21,155.00 -  - 

เงินประจ าต าแหนํง 42,000.00 61,016.00 84,000.00 84,000.00 - 84,000.00 

เงินเพ่ิมส าหรับต าแหนํงที่มีเหตุพิเศษ ต าแหนํงนิติกร (พ.ต.ก.) - - 12,000.00 36,000.00 - 36,000.00 

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 409,920.00 407,308.00 455,794.00 682,000.00 2.93 702,000.00 

เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 214,740.00 

00 

226,472.00 189,922.00 36,000.00 

00 

166.67 96,000.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,179,454.00 2,364,476.00 2,589,253.00 3,028,000.00 25.43 3,798,000.00 

รวมงบบุคลากร 4,804,094.00 4,682,439.00 4,967,130.00 5,652,640.00 13.62 6,422,640.00 

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าตอบแทน       

คําตอบแทนผู๎ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรสํวนท๎องถิ่น

ปกครอง 
874,368.00 701,880.00 1,955,694.00 400,000.00 - 400,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

คําเบี้ยประชุม - - - 15,000.00 100.00 30,000.00 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,950.00 4,600.00 4,800.00 15,000.00 - 15,000.00 

คําเชําบ๎าน 59,400.00 59,950.00 63,000.00 100,000.00 50.00 150,000.00 

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 3,404.00 3,404.00 4,373.00 10,000.00 - 10,000.00 

เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 79,916.50 58,259.00 - 5,000.00 - - 

รวมค่าตอบแทน 1,026,038.50 828,093.00 2,027,867.00 545,000.00 11.01 605,000.00 

ค่าใช้สอย       

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 28,194.00 5,499.00 24,724.00 100,000.00 - 100,000.00 

รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       

คํารับรอง 47,408.00 12,208.00 16,198.00 30,000.00 - 30,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธ ี 7,900.00 19,700.00 35,735.00 60,000.00 - 60,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

หมวดอ่ืน ๆ        

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - 274,576.25 275,815.90 100,000.00 -50.00 50,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 85,260.00 128,372.00 87,125.00 150,000.00 - 150,000.00 

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

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน   - - - 20,000.00 - 20,000.00 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและ - - - 30,000.00 - 30,000.00 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562)       

โครงการประชาคมแผนพัฒนาต าบล 19,990.00 29,171.00 25,500.00 - - - 

โครงการวันท้องถิ่นไทย - - - 10,000.00 - - 

โครงการปลูกต้นไม้ประจ าต าบล(ต้นมะปราง) เพ่ือเฉลิมพระ - - 

 

- - - 35,000.00 

เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส       

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา       

โครงการศกึษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท๎องถิ่น - - 219,095.00 85,000.00 311.76 350,000.00 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 26,415.98 63,345.19 73,536.82 50,000.00 40.00 70,000.00 

รวมค่าใช้สอย 261,322.98 557,871.44 757,729.72 645,000.00 40.31 905,000.00 

ค่าวัสดุ       

วัสดุส านักงาน 48,415.00 60,883.00 41,929.60 180,000.00 - 180,000.00 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,300.00 - 715.00 20,000.00 - 20,000.00 

วัสดุงานบ๎านงานครัว 3,200.00 2,630.00 8,015.00 20,000.00 - 20,000.00 

วัสดุกํอสร๎าง - - - 20,000.00 - 20,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

วัสดุยานพาหนะและขนสํง 6,080.00 36,150.00 34,800.00 50,000.00 - 50,000.00 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 111,101.10 119,387.00 106,660.16 150,000.00 - 150,000.00 

วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ - - - 20,000.00 - 20,000.00 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,800.00 4,940.00 18,990.00 20,000.00 150.00 50,000.00 

รวมค่าวัสดุ 174,896.10 223,990.00 211,109.76 480,000.00 6.25 510,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,462,257.58 1,609,954.44 2,996,706.48 1,670,000.00 20.96 2,020,000.00 

หมวดค่าสาธารณูปโภค       

คําไฟฟ้า 68,329.34 89,375.66 467,277,.08 600,000.00 - 600,000.00 

คําน้ าประปา 365.00 395.00 1,545.00 10,000.00 - 10,000.00 

คําโทรศัพท์ 1,560.06 2,070.46 1,935.63 10,000.00 - 10,000.00 

คําไปรษณีย์ คําโทรเลข คําธนาณัติ คําซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร 761.00 1,059.00 1,016.00 10,000.00 - 10,000.00 

คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 22,126.59 22,339.23 20,863.49 100,000.00 -30.00 70,000.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 93,141.99 115,239.35 492,637.20 730,000.00 -4.11 700,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 1,555,399.57 1,725,193.79 3,489,343.68 2,400,000.00 13.33 2,720,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์ 119,450.00 40,300.00 24,200.00 47,000.00 -  

ครุภัณฑ์ส านักงาน       

เครื่องปรับอากาศ - - - - - 33,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 119,450.00 40,300.00 24,200.00 47,000.00 -29.79 33,000.00 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

คําซื้อที่ดิน - 1,000,000.00 - - - - 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 1,000,000.00 - - - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 119,450.00 1,040,300.00 24,200.00 47,000.00 -29.79 33,000.00 

รวมงบลงทุน 119,450.00 1,040,300.00 24,200.00 47,000.00 -29.79 33,000.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -  

     อุดหนุนองค์การบริหารสํวนต าบลชัยบุรี - - - - - 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 6,488,943.57 7,457,932.79 8,490,673.68 8,109,640.00 13.27 9,185,640.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

งานบริหารงานคลัง       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและค่าจ้างประจ า       

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

เงินเดือนพนักงาน 829,393.00 924,288.00 1,197,723.00 1,532,000.00 12.27 1,720,000.00 

เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 105,960.00 127,989.00 58,715.00 -  - 

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

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 64,080.00 70,447.00 81,800.00 437,000.00 3.89 454,000.00 

เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 37,440.00 37,553.00 30,300.00 72,000.00 -16.67 60,000.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,036,873.00 1,179,293.00 1,410,538.00 2,083,000.00 9.27 2,276,000.00 

รวมงบบุคลากร 1,036,873.00 1,179,293.00 1,410,538.00 2,083,000.00 9.27 2,276,000.00 

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าตอบแทน       

คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

12,300.00 9,600.00 15,900.00 20,000.00 - 

 

20,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,625.00 - - 10,000.00 - 10,000.00 

คําเชําบ๎าน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 48,000.00 - 48,000.00 

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 3,904.00 7,043.00 6,810.75 10,000.00 - 10,000.00 

เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 34,244.75 321,665.25 165.00 5,000.00 - - 

รวมค่าตอบแทน 89,073.75 374,308.25 58,875.75 93,000.00 -5.38 88,000.00 

ค่าใช้สอย       

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 155,033.00 200,305.50 35,532.00 30,000.00 66.67 50,000.00 

รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 6,490.00 16,785.00 13,881.00 20,000.00 - 20,000.00 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย       

หมวดอ่ืน ๆ        

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 54,187.00 49,029.00 94,428.00 120,000.00 -16.67 100,000.00 

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 23,000.00 - - 110,000.00 -54.55 50,000.00 

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ - - 432.00 10,000.00 -50.00 5,000.00 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 4,400.00 5,200.00 7,090.00 20,000.00 - 20,000.00 

รวมค่าใช้สอย 243,110.00 271,319.50 151,363.00 310,000.00 -20.97 245,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

ค่าวัสดุ       

วัสดุส านักงาน 39,756.00 64,105.90 40,138.80 50,000.00 20.00 60,000.00 

วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ - - - 10,000.00 - 10,000.00 

วัสดุคอมพิวเตอร์ - 1,930.00 26,670.00 20,000.00 50.00 30,000.00 

รวมค่าวัสดุ 39,756.00 66,035.90 66,808.80 80,000.00 25.00 100,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 371,939.75 711,663.65 277,047.55 483,000.00 -10.35 433,000.00 

หมวดค่าสาธารณูปโภค       

คําไปรษณีย์ คําโทรเลข คําธนาณัติ คําซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร 8,260.00 5,577.00 8,544.00 25,000.00 - 25,000.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 8,260.00 5,577.00 8,544.00 25,000.00 - 25,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 380,199.75 717,240.65 285,591.55 508,000.00 -9.84 458,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์ 23,000.00 - - 27,500.00 - - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,000.00 - - 27,500.00 - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 23,000.00 - - 27,500.00 - - 

รวมงบลงทุน 23,000.00 - - 27,500.00 - - 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,440,072.75 1,896,533.65 1,696,129.55 2,618,500.00 4.41 2,734,000.00 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,929,016.32 9,354,466.44 10,186,803.23 10,728,140.00 11.11 11,919,640.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานรักษาความสงบภายใน       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าตอบแทน       

คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง - - 4,000.00 20,000.00 - 20,000.00 

สํวนท๎องถิ่น     
 

 

รวมค่าตอบแทน - - 4,000.00 20,000.00 - 20,000.00 

ค่าใช้สอย       

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย       

หมวดอ่ืน ๆ        

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - - 10,000.00 700.00 

.00 

80,000.00 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงกาล 49,364.00 59,403.00 46,911.00 80,000.00 -77.50 18,000.00 

โครงการฝึกซ๎อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 30,000.00 - 29,750.00 30,000.00 - 30,000.00 

รวมค่าใช้สอย 79,364.00 59,403.00 76,661.00 120,000.00 6.67 128,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 79,364.00 59,403.00 80,661.00 140,000.00 5.71 148,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 79,364.00 59,403.00 80,661.00 140,000.00 5.71 148,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์       

ครุภัณฑ์อ่ืน       

โครงเหล็กเต็นท์พร๎อมผ๎าเต็นท์ผ๎าใบ      184,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ - - - - - 184,000.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 184,000.00 

รวมงบลงทุน - - - - - 184,000.00 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 79,364.00 59,403.00 80,661.00 140,000.00 137.14 332,000.00 

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน 79,364.00 59,403.00 80,661.00 140,000.00 137.14 332,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานการศึกษา       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและค่าจ้างประจ า       

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

เงินเดือนพนักงาน 230,499.00 232,764.00 348,816.00 1,155,000.00 -33.77 765,000.00 

เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 78,670.00 79,020.00 21,401.00 50,000.00 - - 

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

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 38,880.00 47,887.00 71,400.00 650,400.00 -83.39 108,000.00 

เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 6,276.00 54,421.00 67,000.00 46,000.00 -73.91 12,000.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 354,325.00 414,092.00 539,213.00 1,943,400.00 -52.30 927,000.00 

รวมงบบุคลากร 354,325.00 414,092.00 539,213.00 1,943,400.00 -52.30 927,000.00 

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าตอบแทน       

คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง         
สํวนท๎องถิ่น 

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

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 750.00 - - 10,000.00 - 10,000.00 

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

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 500.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 233.33 10,000.00 

เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 12,399.00 452.00 121.00 5,000.00 - - 

รวมค่าตอบแทน 32,849.00 20,652.00 5,921.00 48,000.00 4.17 50,000.00 

ค่าใช้สอย       

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ - 1,560.00 21,000.00 30,000.00 - 30,000.00 

รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - - - 20,000.00 - 20,000.00 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย       

หมวดอ่ืน ๆ        

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 35,646.00 31,940.00 73,150.00 70,000.00 - 70,000.00 

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการบริหารสถานศึกษา       

คําอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 226,200.00 245,765.00 504,000.00 

 

526,400.00 -1.06 520,800.00 

คําใช๎จํายในการพัฒนาครูผู๎ดูแลเด็ก - - - 12,000.00 - 12,000.00 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 500.00 1,000.00 3,146.40 50,000.00 - 50,000.00 

รวมค่าใช้สอย 262,346.00 280,265.00 601,296.40 708,400.00 -0.79 702,800.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

ค่าวัสดุ       

วัสดุส านักงาน 90,886.00 106,925.00 102,536.00 120,000.00 - 120,000.00 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 6,593.50 - 10,000.00 - 10,000.00 

วัสดุงานบ๎านงานครัว 6,930.00 23,635.00 17,820.00 30,000.00 - 30,000.00 

วัสดุกํอสร๎าง - 7,620.00 - 10,000.00 - 10,000.00 

วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ - - - 20,000.00 - 20,000.00 

วัสดุคอมพิวเตอร์ - - 8,925.00 10,000.00 100.00 20,000.00 

วัสดุอื่น ๆ – อาหารเสริม (นม) 409,548.80 378,271.53 353,371.31 346,220.00 1.93 352,900.00 

รวมค่าวัสดุ 507,364.80 523,045.03 482,652.31 546,220.00 3.05 562,900.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 802,559.80 823,962.03 1,089,869.71 1,302,620.00 1.00 1,315,700.00 

หมวดค่าสาธารณูปโภค       

คําไฟฟ้า 9,025.49 14,882.73 - - - - 

คําน้ าประปา - 1,163.00 - - - - 

คําไปรษณีย์ คําโทรเลข คําธนาณัติ คําซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร 2,576.00 - 588.00 5,000.00 - 5,000.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 11,601.49 16,045.73 588.00 5,000.00 - 5,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 814,161.29 1,237,120.00 1,090,457.71 1,307,620.00 1.00 1,320,700.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์ 132,500.00 - - 22,000.00 - - 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ       

กล๎องถํายภาพนิ่งระบบดิจิตอล - - - - - 10,000.00 

00 รวมค่าครุภัณฑ์ 132,500.00 - - 22,000.00 -54.55 10,000.00 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 75,800.00 98,000.00 - - - - 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 75,800.00 98,000.00 - - - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 208,300.00 98,000.00 - 22,000.00 -54.55 10,000.00 

รวมงบลงทุน 208,300.00 98,000.00 - 22,000.00 -54.55 10,000.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

     เงินอุดหนุนสํวนราชการ       

   อุดหนุนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพทัลุงเขต 1 369,200.00 301,600.00 428,000.00 356,000.00 -5.62 336,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 369,200.00 301,600.00 428,000.00 356,000.00 -5.62 336,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 369,200.00 301,600.00 428,000.00 356,000.00 -5.62 336,000.00 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,745,986.29 1,653,699.76 2,057,670.71 3,629,020.00 -28.53 2,593,700.00 

รวมแผนงานการศึกษา 1,745,986.29 1,653,699.76 2,057,670.71 3,629,020.00 -28.53 2,593,700.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานสาธารณสุข       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย       

หมวดอื่น ๆ        

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมูํบ๎าน 

222,340.00 245,890.00 222,650.00 50,000.00 - 50,000.00 

รวมค่าใช้สอย 222,340.00 245,890.00 222,650.00 50,000.00 - 50,000.00 

ค่าวัสดุ       

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 41,450.00 28,560.00 70,350.00 100,000.00 - 100,000.00 

รวมค่าวัสดุ 41,450.00 28,560.00 70,350.00 100,000.00 - 100,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 263,790.00 274,450.00 293,000.00 150,000.00 - 150,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 263,790.00 274,450.00 293,000.00 150,000.00 - 150,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนเอกชน       

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 90,000.00 90,000.00 135,000.00 135,000.00 - 135,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 90,000.00 90,000.00 135,000.00 135,000.00 - 135,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 90,000.00 90,000.00 135,000.00 135,000.00 - 135,000.00 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 353,790.00 364,450.00 428,000.00 285,000.00 - 285,000.00 

รวมแผนงานสาธารณสุข 353,790.00 364,450.00 428,000.00 285,000.00 - 285,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานสังคมสงเคราะห์       

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์       

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

อุดหนุนเหลํากาชาดจังหวัดพัทลุง 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 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานเคหะและชุมชน       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและค่าจ้างประจ า       

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

เงินเดือนพนักงาน 519,984.00 556,260.00 669,419.00 860,000.00 9.30 940,000.00 

เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 42,720.00 58,200.00 24,025.00 - - - 

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

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 123,675.00 223,934.00 285,600.00 590,000.00 11.86 660,000.00 

เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 71,945.00 153,482.00 146,400.00 18,000.00 366.67 84,000.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 758,324.00 1,010,892.00 1,167,444.00 1,510,000.00 14.30 1,726,000.0
0 รวมงบบุคลากร 758,324.00 1,010,892.00 1,167,444.00 1,510,000.00 14.30 1,726,000.0
0 งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าตอบแทน       

     คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง - - 800.00 20,000.00 - 20,000.00 

     สวํนท๎องถิ่น       
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

 คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,875.00 - - 10,000.00 - 10,000.00 

คําเชําบ๎าน - - - 25,000.00 - 25,000.00 

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 3,639.00 4,902.00 3,874.00 10,000.00 - 10,000.00 

เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 31,307.00 11,270.00 - 5,000.00 - - 

รวมค่าตอบแทน 36,821.00 16,172.00 4,674.00 70,000.00 -7.14 65,000.00 

ค่าใช้สอย       

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 141,450.00 40,760.00 - 40,000.00 - 40,000.00 

รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - - - 10,000.00 - 10,000.00 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย       

หมวดอ่ืน ๆ        

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 19,362.00 24,058.00 7,740.00 70,000.00 - 70,000.00 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 3,150.00 5,340.00 8,900.00 40,000.00 - 40,000.00 

รวมค่าใช้สอย 163,962.00 70,158.00 16,640.00 160,000.00 - 160,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

ค่าวัสดุ       

วัสดุส านักงาน 11,199.00 9,738.00 8,209.00 40,000.00 - 40,000.00 

วัสดุกํอสร๎าง 50,696.00 46,556.00 60,969.00 50,000.00 60.00 80,000.00 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 142,087.74 6,126.00 8,459.24 100,000.00 - 100,000.00 

วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ - - - 10,000.00 - 10,000.00 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,860.00 480.00 6,030.00 20,000.00 50.00 30,000.00 

รวมค่าวัสดุ 211,842.74 62,900.00 83,667.24 220,000.00 18.18 260,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 412,625.74 149,230.00 104,981.24 450,000.00 7.78 485,000.00 

หมวดค่าสาธารณูปโภค       

คําไฟฟ้า - 395,603.07 - - - - 

คําไปรษณีย์ คําโทรเลข คําธนาณัติ คําซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร - - - 5,000.00 - 5,000.00 

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

รวมงบด าเนินงาน 412,625.74 544,833.07 104,981.24 455,000.00 7.69 490,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์ 39,800.00 - 25,200.00 2,609,000.00   

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง       

รถจักรยานยนต์     - 38,000.00 

      รถกระเช๎าซํอมไฟฟ้า     - 2,780,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,800.00 - 25,200.00 2,609,000.00 8.01 2,818,000.00 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - -  - - - 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 39,800.00 - 25,200.00 2,609,000.00 8.01 2,818,000.00 

งบลงทุน 39,800.00 - 25,200.00 2,609,000.00 8.01 2,818,000.00 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,210,749.74 1,555,725.07 1,297,625.24 4,574,000.00 

00 

10.06 5,034,000.00 

งานไฟฟ้าถนน       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม - - - 100,000.00 

.0.0 

- 100,000.00 

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

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

ค่าวัสดุ       

คําวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 185,330.00 123,020.00 84,275.00 100,000.00 

00 

- 100,000.00 

รวมค่าวัสดุ 185,330.00 123,020.00 84,275.00 100,000.00 - 100,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 185,330.00 123,020.00 84,275.00 200,000.00 - 200,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 185,330.00 123,020.00 84,275.00 200,000.00 - 200,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,165,770.00 

00 

2,857,909.00 2,923,000.00    

ซํอมแซมปรับปรุงนบกั้นน้ าทองแว หมูํที่ 5,6 - - - - - 245,000.00 

ซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห๎วยไกํ – มํวงขี้แร๎ง - - - - - 307,000.00 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางโพรง – เขาเมือง - - - - - 547,800.00 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,165,770.00 

00 

2,857,909.00 2,923,000.00 1,851,000.00 -40.58 1,099,800.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,165,770.00 2,857,909.00 2,923,000.00 1,851,000.00 -40.58 1,099,800.00 

รวมงบลงทุน 1,165,770.00 2,857,909.00 2,923,000.00 1,851,000.00 -40.58 1,099,800.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนสํวนราชการ       

อุดหนุนการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง 600,288.89 - 520,297.48 300,000.00 - 300,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 600,288.89 - 520,297.48 300,000.00 - 300,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 600,288.89 - 520,297.48 300,000.00 - 300,000.00 

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,951,388.89 2,980,929.00 3,527,572.48 2,351,000.00 -31.95 1,599,800.00 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย       

หมวดอ่ืน ๆ        

คําธรรมเนียมการทิ้งขยะ 96,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 - 120,000.00 

โครงการจ๎างเหมาเอกชนเก็บคําธรรมเนียมขยะมูลฝอย   - 50,000.00 - 50,000.00 

และสิ่งปฏิกูล       
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

รวมค่าใช้สอย 96,000.00 120,000.00 120,000.00 170,000.00 - 170,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 96,000.00 120,000.00 120,000.00 170,000.00 - 170,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 96,000.00 120,000.00 120,000.00 170,000.00 - 170,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์ 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 169,000.00 120,000.00 120,000.00 246,000.00 -30.89 170,000.00 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,654,017.96 4,656,654.07 4,945,197.72 7,171,000.00 -5.12 6,803,800.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจําย 

      

หมวดอื่น ๆ        

     โครงการเทศบาลพบประชาชน 20,000.00 49,555.00 69,908.00 - - - 

โครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพ - - 29,900.00 - - - 

โครงการสํงเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎
ใน 

- - 39,900.00 - - - 

ในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพเพ่ือความมั่นคงของ       

ครอบครัว     - - 

โครงการสํงเสริมกิจกรรมลูกเสือ 29,024.00 - - - - - 

โครงการเยาวชนรุํนใหมํ รวมใจต๎านภัยยาเสพติดและ - - - 90,000.00 - 90,000.00 

โรคเอดส์       
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

          โครงการจัดอบรมศูนย์พัฒนาครอบครัวศูนย์สามวัยสายใย - - - 75,000.00 - 75,000.00 

รักครอบครัวในชุมชนต าบลปรางหมูํ     -  

โครงการอบรมสํงเสริมพัฒนาศกัยภาพกลุํมสตรีต าบลปรางหมํู - - - 16,000.00 - 16,000.00 

รวมค่าใช้สอย 49,024.00 49,555.00 139,708.00 181,000.00 

00 

- 181,000.00 

00 รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 49,024.00 49,555.00 139,708.00 181,000.00 

 

- 181,000.00 

 รวมงบด าเนินงาน 49,024.00 49,555.00 139,708.00 181,000.00 

 

- 181,000.00 

   รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 49,024.00 49,555.00 139,708.00 181,000.00 - 181,000.00 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 49,024.00 49,555.00 139,708.00 181,000.00 - 181,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ       

งานกีฬาและนันทนาการ       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย       

หมวดอ่ืน ๆ        

โครงการกีฬามวลชลสัมพันธ์ต าบลปรางหมูํ  359,934.00 349,935.00 299,258.00 300,000.00 - 300,000.00 

โครงการแขํงขันกีฬานักเรียนอ าเภอเมืองพัทลุง  69,984.00 84,996.00 62,958.00 20,000.00 - 20,000.00 

โครงการจัดการแขํงขันกีฬาท๎องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ 299,750.00 - - 20,000.00 100.00 40,000.00 

โครงการสํงเสริมกีฬามวยไทย 29,970.00 30,000 39,975.00 30,000.00 - 30,000.00 

โครงการแขํงขันกีฬาฟุตบอลอ าเภอเมืองพัทลุงคัพ   - 20,000.00 - 20,000.00 

รวมค่าใช้สอย 759,638.00 464,930.00 402,191.00 390,000.00 5.13 410,000.00 

ค่าวัสดุ       

วัสดุกีฬา 69,480.00 69,930.00 69,993.00 70,000.00 - 70,000.00 

รวมค่าวัสดุ 69,480.00 69,930.00 69,993.00 70,000.00 - 70,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 829,118.00 534,860.00 472,184.00 460,000.00 4.35 480,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 829,118.00 534,860.00 472,184.00 460,000.00 4.35 480,000.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนสํวนราชการ       

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองพัทลุง 25,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 25,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 25,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00 

งานกีฬาและนันทนาการ 854,118.00 564,860.00 502,184.00 490,000.00 4.08 510,000.00 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย       

หมวดอ่ืน ๆ        

           โครงการวันกตัญญูรดน้ าผู๎สูงอายุ 50,000.00 55,000.00 54,250.00 70,000.00 - 70,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

โครงการแหํเทียนเข๎าพรรษา 19,980.00 16,850.00 17,760.00 20,000.00  - 

โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ 59,995.00 - - 30,000.00  30,000.00 

โครงการพัฒนาเด็กรอบด๎านสมดุลและเสริมสร๎างสายใย - - 14,475.00 50,000.00  50,000.00 

สัมพันธ์ครอบครัว       

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ 59,995.00 59,995.00 59,995.00 60,000.00  60,000.00 

โครงการแขํงขันวําวประเพณี 30,000.00 30,000.00 30,000.00 40,000.00  40,000.00 

โครงการออกพรรษาแขํงโพนลากพระ - 20,000.00 20,000.00 50,000.00  50,000.00 

โครงการเข๎าคํายกลางวัน (เดย์แคมป์) 48,950.00 - - -  - 

รวมค่าใช้สอย 268,920.00 181,845.00 196,480.00 320,000.00 -6.25 300,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 268,920.00 181,845.00 196,480.00 320,000.00 -6.25 300,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 268,920.00 181,845.00 196,480.00 320,000.00 -6.25 300,000.00 

รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 268,920.00 181,845.00 196,480.00 320,000.00 -6.25 300,000.00 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1,123,038.00 746,705.00 698,664.00 810,000.00 - 810,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานการเกษตร       

งานส่งเสริมการเกษตร       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย       

หมวดอ่ืน ๆ       

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์บริการและ 

 

46,155.00 25,000.00 29,835.00 31,800.00 - 31,800.00 

ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลปรางหมูํ       

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการผลิต - -  31,500.00 - - 

ข๎าวให๎มีคุณภาพดี       

โครงการสํงเสริมพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต
ข๎าวคุณภาพด ี

- -  16,700.00 88.62 31,500.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ - 25,000.00 29,835.00 80,000.00 -20.88 63,300.00 

รวมงบด าเนินงาน - 25,000.00 29,835.00 80,000.00 -20.88 63,300.00 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร - 25,000.00 29,835.00 80,000.00 -20.88 63,300.00 

รวมแผนงานการเกษตร - 25,000.00 29,835.00 80,000.00 -20.88 63,300.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานการพาณิชย์       

งานกิจการประปา       

งบด าเนินงาน       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

ค่าใช้สอย       

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ - - 16,800.00 130,000.00 - 130,000.00 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย       

หมวดอ่ืน ๆ       

โครงการจ๎างเหมาเกบ็คําน้ าประปา - - 177,877.75 250,000.00 - 250,000.00 

คําใช๎จํายจัดท าโปรแกรมระบบประปา 25,000.00 - - - - - 

รวมค่าใช้สอย 25,000.00 - 194,677.75 380,000.00 - 380,000.00 

ค่าวัสดุ       

วัสดุอื่น 27,100.00 29,966.40 40,500.00 50,000.00 - 50,000.00 

รวมค่าวัสดุ 27,100.00 29,966.40 40,500.00 50,000.00 - 50,000.00 

รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 52,100.00 29,966.40 235,177.75 430,000.00 - 430,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 52,100.00 29,966.40 235,177.75 430,000.00 - 430,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ ์       

ครุภัณฑ์อ่ืน       

เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุํมใต๎น้ า - - - - - 27,600.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ - - - - - 27,600.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 27,600.00 

รวมงบลงทุน - - - - - 27,600.00 

รวมงานกิจการประปา 52,100.00 29,966.40 235,177.75 430,000.00 6.03 457,600.00 

รวมแผนงานการพาณิชย์ 52,100.00 29,966.40 235,177.75 430,000.00 6.03 457,600.00 

รวมทุกแผนงาน 16,252,046.9
3 

16,717,325.09 20,070,192.4
1 

25,000,000.00 2.00 25,500,000.00 
 
 
 
 



60 
 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   25,500,000  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 
แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง รวม  2,043,960  บาท 
งบกลาง รวม 1,713,960 บาท 
  ประเภทค่าช าระหนี้เงินต้น  จ านวน 631,000 บาท   
   เพ่ือช าระหนี้เงินกู๎ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง 
  ประเภทค่าช าระดอกเบี้ย  จ านวน 216,800 บาท  
    เพ่ือช าระหนี้ดอกเบี้ยธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง 
  ประเภทเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม    จ านวน 110,000 บาท    
  เพ่ือใช๎จํายน าสํงเงินสมทบเข๎ากองทุนประกันสังคมสํวนของนายจ๎าง (เทศบาล)  
  ในอัตราร๎อยละ 5 ของคําจ๎างที่เทศบาลจะต๎องจํายให๎แกํพนักงานจ๎าง    
  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จ านวน 48,000 บาท 
  เพ่ือใช๎จํายเป็นคําเบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส์คนละ 500 บาท ตํอเดือน  จ านวน 8 คน    
  ประเภทส ารองจ่าย จ านวน 528,160 บาท    
  เพ่ือใช๎จํายในกรณีจ าเป็นฉุกเฉิน   เพ่ือบ าบัดความเดือดร๎อนของราษฎรซึ่งไมํมี 
        งบประมาณตั้งไว๎เป็นการเฉพาะ  หรือตั้งไว๎ไมํพอจําย    หรือจ าเป็นในกิจการ 
        ใดที่เทศบาลไมํได๎ตั้งงบประมาณไว๎กํอน เชํน เกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยฯลฯ   
  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน    
    เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประสุขภาพระดับท้องถิ่น   จ านวน 120,000 บาท   

   เพ่ือใช๎จํายน าสํงเงินสมทบเข๎ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพของ
เทศบาลต าบลปรางหมูํ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหํงชาติ เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557 โดยเทศบาลจํายสมทบไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 
ของคําบริการสาธารณสุข   ที่ได๎รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ   
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    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน        10,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบเข๎ากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลปรางหมูํ โดย 
 ประชาชนออม 1 สํวน รัฐบาลสมทบ 1 สํวน  และเทศบาลสมทบ 1 สํวน ตาม 
 หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว 2502  ลงวันที่ 20 
 สิงหาคม  2553     

    เงินค่าบ ารุงสมาชิกสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัทลุง   จ านวน  10,000 บาท 
  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงการเป็นสมาชิกสมาคมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดพัทลุง   

ซึ่ง เทศบาลต าบลปรางหมูํเข๎ารํวมเป็นสมาชิกของสมาคมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
จังหวัดพัทลุง 

    เงินค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   จ านวน    30,000  บาท   
   เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย  ในจ านวนไมํน๎อย 
   กวําร๎อยละเศษหนึ่งสํวนหกของงบประมาณรายรับจริงประจ าปีของปีที่ผําน 
   มา ยกเว๎นเงินกู๎   เงินจํายขาดเงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท  ทั้งนี้ 
   ไมํเกินเจ็ดแสนห๎าหมื่นบาท    ตามข๎องบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํง 
   ประเทศไทย  พ.ศ.2545  และแก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2 พ.ศ.2546        

  ประเภทเงินช่วยพิเศษ จ านวน    10,000 บาท 
  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือส าหรับชํวยเหลือคําท าศพพนักงาน เจ๎าหน๎าที่  ลูกจ๎าง  
  ที่เสียชีวิตระหวํางรับราชการ   
บ าเหน็จ/บ านาญ  
  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)   จ านวน 330,000 บาท  
 เพ่ือใช๎จํายน าสํงเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  โดยตั้ง 
 จํายในอัตราร๎อยละ  2  ของรายได๎ในงบประมาณรายจํายประจ าและ งบประมาณ 
 รายจํายเพิ่มเติม      
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป รวม  9,185,640 บาท 
งบบุคลากร รวม  6,422,640 บาท 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว     รวม  6,422,640 บาท   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   
  ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี    จ านวน   695,520 บาท  
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จ านวน  2 คน  
  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  
  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี   จ านวน    120,000 บาท 

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงของนายกเทศมนตรี   และรองนายก 
  เทศมนตรี จ านวน 2 คน ตั้งจํายจากเงินรายได๎ 

  ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี     จ านวน     120,000 บาท 
  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

จ านวน 2 คน ตั้งจํายจากเงินรายได๎ 
  ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน    198,720 บาท   

  เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  ตั้งจํายจากเงินรายได๎    

  ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  1,490,400 บาท   
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล   

สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  12  คน  ตั้งจํายจากเงินรายได๎    
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน  2,880,000 บาท   
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาลจ านวน 9 อัตรา ตั้งจํายจากเงิน  

รายได๎    
  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน      84,000 บาท   

 เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงให๎แกํปลัดเทศบาล  หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล  
ตั้งจํายจากเงินรายได ๎

  ประเภทเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) จ านวน      36,000 บาท 
  เพื่อจํายเป็นเงิน เพิ่มส าหรับต าแหนํงที่มี เหตุพิ เศษ ต าแหนํงนิติกร (พ.ต.ก. )   
  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน    702,000 บาท   

   เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไป  จ านวน  4 อัตรา  และพนักงานจ๎าง 
   ตามภารกิจ  จ านวน 2 อัตรา  ตั้งจํายจากเงินรายได๎   
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  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน      96,000 บาท   
  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน  
  2 อัตรา และพนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 4 อัตรา ตั้งจํายจากเงินรายได๎    

งบด าเนินงาน   รวม  2,720,000 บาท   
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม  2,020,000 บาท   
ค่าตอบแทน   
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน     400,000   บาท    

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎าและยาคุมก าเนิด  
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น หรือเป็น
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํเทศบาล ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ 

  ประเภทค่าเบี้ยประชุม    จ านวน      30,000 บาท    
เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาท๎องถิ่น ตามความจ าเป็นแกํกิจการใน
หน๎าที่ของสภาท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน             
เงินคําตอบแทน   และประโยชน์ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี              
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554  และเป็นคําเบี้ยประชุมหรือคําตอบแทนให๎แกํคณะกรรมการที่
เทศบาลแตํงตั้ง ที่ระเบียบกฎหมายก าหนดให๎จํายคําเบี้ยประชุมได๎      

  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน    15,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํผู๎ ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ ของเทศบาล        

  ประเภทค่าเช่าบ้าน    จ านวน  150,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วําด๎วยคําเชําบ๎าน   ตั้งจํายจากเงินรายได๎      

  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน  10,000 บาท   
  เพ่ือจํายเป็นคําชํวยเหลือการศึกษาบุตรของผู๎บริหารท๎องถิ่น พนักงานเทศบาล  
  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย 
  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น   ตั้งจํายจากเงินรายได ๎        
ค่าใช้สอย                       
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน   100,000 บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ คําระวางบรรทุก 
คําเชําทรัพย์สิน  คําโฆษณาและเผยแพรํ   คําธรรมเนียมตําง ๆ    คําเบี้ยประกัน   

  คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา   คําจ๎างเหมาบริการ   คําติดตั้งไฟฟ้า  
  คําติดตั้งประปา คําติดตั้งโทรศัพท์ คําติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณตํางๆ ฯลฯ     
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  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ     รวม 90,000 บาท 
   ค่ารับรอง จ านวน     30,000 บาท    ค่ารับรอง จ านวน 20,000 บาท   

เพ่ือจํายเป็นคํารับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาล  คํารับรองสภาท๎องถิ่น 
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งตามกฎหมาย 
เจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎องและผู๎เข๎ารํวมประชุมอ่ืน ๆ  รวมถึงการต๎อนรับบุคคล 
หนํวยงานที่มานิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและ
เจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องซึ่งรํวมต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชํน คําอาหาร   
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม   คําของขวัญ  ของที่ระลึก  คําจัดท าเอกสาร
และคําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง         

   ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพธิ ี    จ านวน    60,000 บาท    
เพ่ือใช๎จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานรัฐพิธี  ได๎แกํ  คําจัดซื้อธงชาติ   พวงมาลา    
พระบรมสาทิสลักษณ์  คําจัดท าพานพํุม ตลอดจนงานรับเสด็จฯ  ฯลฯ ส าหรับวัน
ส าคัญ  เชํน  วันปิยมหาราช  วันจักรี   วัน เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว   วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ  เป็นต๎น    

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    รวม     645,000   บาท 
   ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน      50,000   บาท    

เพ่ือใช๎จํายในการเลือกตั้งทั่วไป และเลือกตั้งซํอม ผู๎บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาล เชํน คําเบี้ยเลี้ยง คําตอบแทนคณะกรรมการ  คําวัสดุอุปกรณ์            
คําพาหนะ  คําจัดสถานที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ         

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน  150,000   บาท   
เพ่ือใช๎จํายเป็นคําเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เชํน คําเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการจอดรถ    
ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน 
คําลงทะเบียนตําง ๆ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ของผู๎บริหาร รองนายกเทศมนตร ี
พนักงานเทศบาล  พนักงานจา๎ง  สมาชิกสภาเทศบาล  และบุคคลอ่ืนที่
เกี่ยวข๎อง ฯลฯ     

   ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา   จ านวน  10,000 บาท    
เพ่ือใช๎จํายเป็นคําใช๎จํายเป็นคําพวงมาลา  ชํอดอกไม๎  พวงมาลา  กระเช๎า
ดอกไม๎  ส าหรับวันส าคัญของทางราชการและโอกาสจ าเป็น    

   ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน    จ านวน      20,000 บาท    
 เพ่ือใช๎จํายเป็นคําชดใช๎คําเสียหาย หรือสินไหนทดแทนแกํบุคคลภายนอก 
เนื่องจากการปฏิบัติงานในหน๎าที่ของเทศบาล ฯลฯ     
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   โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและการจัดท า   จ านวน 30,000 บาท    
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนวิทยากร   คําวัสดุ-อุปกรณ์   คําอาหารกลางวัน  
อาหารวําง คําจัดสถานที่  คําจัดท าเอกสาร  ฯลฯ        

   โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น  จ านวน 350,000 บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดศึกษาดูงานของผู๎บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล พนักงานจ๎างและผู๎น าชุมชน ของเทศบาลต าบลปรางหมูํ 
เชํน  คําอาหารกลางวัน อาหารวําง  คําที่พัก  คําจ๎างเหมารถ คําของ
สมนาคุณในการศึกษาดูงาน   คําจัดท าเอกสาร   คําวัสดุเครื่องเขียนตํางๆ  ฯลฯ  
โครงการปลูกต้นไม้ประจ าต าบล (ต้นมะปราง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ         จ านวน 35,000   บาท 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญ     
พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดโครงการ ได๎แกํคําจ๎างท าป้ายโครงการ คําพันธุ์
ต๎นมะปราง คาํน้ าดื่ม น้ าแข็ง คําใช๎จํายพิธีเปิด เต็นท์ โต๏ะ เก๎าอ้ี ฯลฯ  

  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน 70,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ เชํน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์ดีด  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ ฯลฯ     

ค่าวัสดุ     
  ประเภทวัสดุส านักงาน    จ านวน     180,000  บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ เชํน กระดาษ แฟ้ม ผงหมึกถํายเอกสาร 
สิ่งพิมพ์ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน  แบบพิมพ์ตําง ๆ  แผงกั้นห๎อง 
(Partition) ฯลฯ   

  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จ านวน   20,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุไฟฟ้าส านักงาน  เชํน ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ส าหรับส านักงานเทศบาล  หรือที่อยูํในความ
รับผิดชอบของเทศบาล     

  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว    จ านวน    20,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัวที่จ าเป็นต๎องใช๎ในกิจการของเทศบาล  
เชํน  แปรง ไม๎กวาด น้ ายาขัดพ้ืน  น้ ายาเช็ดกระจก ฯลฯ     
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  ประเภทวัสดุก่อสร้าง   จ านวน   20,000 บาท    
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื ้อวัสดุกํอสร๎าง เชํน ไม๎ สี แปรงทาสี กระเบื ้อง ตะปู 
ค๎อน จอบ เสียม  ฯลฯ  เพ่ือใช๎ในส านักงานเทศบาล  หรือในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล     

  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน  50,000 บาท   
   เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะ และขนสํงตําง ๆ เชํน ยางนอก ยางใน หัวเทียน  

แบตเตอรี่  ส าหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ    
  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จ านวน  150,000 บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล  น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี  ใช๎กับ
รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครื่องพํนหมอกควันใช๎ผสมสารเคมีส าหรับพํนยุง ฯลฯ   

  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน 20,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน แผํนป้าย กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พํูกันและสี และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ    

  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน 50,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน เมาส์แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล  เทป
บันทึกข๎อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ 
ตลับผงหมึก แผํนกรองแสง ฯลฯ       

หมวดค่าสาธารณูปโภค  รวม    700,000 บาท  
  ประเภทค่าไฟฟ้า   จ านวน 600,000 บาท    

เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟ้าส านักงานเทศบาล  หรือสถานที่ที่อยูํในความรับผิดชอบของ
เทศบาล   คําไฟฟ้าสาธารณะซึ่งเกินสิทธิ์  ฯลฯ     

  ประเภทค่าน้ าประปา    จ านวน  10,000 บาท   
เพื่อจํายเป็นคําน้ าประปาส าหรับส านักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
แหลมยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมูํนอก หรือสถานที่ ที่อยูํในความ
รับผิดชอบของเทศบาล     

  ประเภทค่าโทรศัพท์     จ านวน  10,000 บาท  
  เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท์ส าหรับส านักงานเทศบาล      

ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร   จ านวน 10,000 บาท      
  เพ่ือจํายเป็นคําไปรษณีย ์ คําโทรเลข   คําธนาณัต ิ  คําดวงตราไปรษณียากร   คําเชําตู๎ 
  ไปรษณีย์ ฯลฯ     
  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จ านวน  70,000 บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําโทรสาร คําเทเลกซ์  คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเทอร์เน็ต  
คําสื่อสารอ่ืน ๆ  รวมถึงคําใช๎จํายเพ่ือให๎ได๎ใช๎บริการดังกลําวและคําใช๎จํายที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช๎บริการ     
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งบลงทุน  รวม  33,000 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม     33,000 บาท  
  ค่าครุภัณฑ์       
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                                

เครื่องปรับอากาศ               จ านวน     33,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไมํต่ ากวํา 24,000 บีทียู พร๎อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง 
โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมคําติดต้ัง 
2) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไมํเกิน 

40,000 บีทียู ต๎องได๎รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

3) ต๎องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนํวยสํง
ความเย็นและหนํวยระบายความร๎อนจากโรงงานเดียวกัน 

4) เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล๎างท าความสะอาดได๎ 

5) มีความหนํวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

(1) แบบแยกสํวน ประกอบด๎วยอุปกรณ์ สวิตซ์ 1 ตัว ทํอทองแดงไป
กลับหุ๎มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไมํเกิน 15 เมตร 

งบเงินอุดหนุน                                             รวม     10,000  บาท  
หมวดเงินอุดหนุน   รวม     10,000  บาท 
  ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบุรี  จ านวน    10,000 บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการในการด าเนินการของศูนย์รวมข๎อมูล
ขําวสารการซื้อหรือการจ๎างระดับอ าเภอ   

งานบริหารงานคลัง  รวม  2,734,000 บาท  
งบบุคลากร รวม  2,276,000 บาท 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว    รวม  2,276,000 บาท   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน 1,720,000 บาท   
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล จ านวน 7 อัตรา ตั้งจํายจากเงินรายได๎ 
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  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน      42,000  บาท   
  เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงให๎แกํผู๎อ านวยการกองคลัง  ตั้งจํายจากเงินรายได ๎ 
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน    454,000 บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน  3 อัตรา และพนักงานจ๎างตาม
ภารกิจ   จ านวน 1 อัตรา ตั้งจํายจากเงินรายได๎    

  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน   60,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไป  จ านวน 3 
อัตรา และพนักงานจ๎างตามภารกิจ  จ านวน  1  อัตรา  ตั้งจํายจากเงินรายได๎      

งบด าเนินงาน   รวม    458,000 บาท    
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม    433,000 บาท   
ค่าตอบแทน   
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน       20,000 บาท    

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ๎าง หรือเป็นคําตอบแทนผู๎
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํเทศบาล ฯลฯ      

  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน      10,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํผู๎ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ ของเทศบาล        

  ประเภทค่าเช่าบ้าน    จ านวน  48,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
วําด๎วยคาํเชําบ๎าน   ตั้งจํายจากเงินรายได๎      

  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน  10,000 บาท   
เพื่อจํายเป็นคําชํวยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ชํวยเหลือการศึกษาบุตรได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ตั้งจํายจากเงินรายได๎        

ค่าใช้สอย                       
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 50,000 บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ คําระวางบรรทุก 
คําเชําทรัพย์สิน  คําโฆษณาและเผยแพรํ  คําธรรมเนียมตําง ๆ คําเบี้ยประกัน  
คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา คําจ๎างเหมาบริการ  คําติดตั้งไฟฟ้า    
คําติดตั้งประปา คําติดตั้งโทรศัพท์  คําติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตําง ๆ ฯลฯ     

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ     จ านวน     20,000 บาท    ค่ารับรอง จ านวน 20,000 บาท   
เพื่อจํายเป็นคํารับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาลในการต๎อนรับบุคคล หนํวยงาน
ที่มานิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง
ซึ่งรํวมต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชํน คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม   
คําท่ีระลึก คําจัดท าเอกสารและคําใช๎จํายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง       
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  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    รวม      155,000 บาท    
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน     100,000 บาท 

 เพ่ือใช๎จํายเป็นคําเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เชํน คําเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการจอดรถ ณ 
ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน 
คําลงทะเบียนตําง ๆ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ของ พนักงานเทศบาล  พนักงานจ๎าง  
และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ   

   โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน         จ านวน     50,000   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คําจ๎าง
เหมาปรับปรุงแผนที่แมํบท  คําจ๎างพนักงานออกส ารวจข๎อมูล คําวัสดุ
อุปกรณ์ และคําใช๎จํายอื่นที่เก่ียวข๎อง ฯลฯ  

   โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  จ านวน      5,000  บาท 
   เพ่ือจํายเป็นคําจัดท าป้ายโครงการ อาหารกลางวัน   อาหารวําง   คําจัด

สถานที่  คําจัดท าเอกสาร หรือเข๎ารํวมกิจกรรม ฯลฯ     
  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน 20,000 บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ เชํน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์ดีด  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ ฯลฯ     

ค่าวัสดุ   
  ประเภทวัสดุส านักงาน    จ านวน    60,000 บาท    เพ่ือจํายเป็นคําซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ เชํน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ผงหมึกถํายเอกสาร สิ่งพิมพ์ น้ าดื่ม 

 เพ่ือจํายเป็นคําซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตํางๆ เชํน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ 
สิ่งพิมพ์ แบบพิมพ์ตําง ๆ ฯลฯ    

  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน 10,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน แผํนป้าย กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พํูกันและสี และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ   

  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน 30,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน เมาส์แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล  เทป
บันทึกข๎อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ 
ตลับผงหมึก แผํนกรองแสง ฯลฯ       

หมวดค่าสาธารณูปโภค  รวม    25,000 บาท    
ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร   จ านวน  25,000 บาท      

  เพ่ือจํายเป็นคําไปรษณีย์ คําโทรเลข คําธนาณัติ คําดวงตราไปรษณียากร  คําเชําตู๎ 
  ไปรษณีย์ ฯลฯ         
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม   332,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม   148,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   148,000 บาท   
ค่าตอบแทน 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน      20,000 บาท    

เพื ่อจ ํายเป ็นคําตอบแทนสมาชิก อปพร. ในการปฏิบัต ิหน ๎าที ่  หรือเป็น
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํเทศบาล ฯลฯ   

ค่าใช้สอย    

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ             รวม    128,000  บาท  
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน   80,000 บาท 

เพ่ือใช๎จํายเป็นคําเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เชํน คําเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการจอดรถ ณ 
ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน  
คําลงทะเบียนตําง ๆ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ของ สมาชิก อปพร. และบุคคลอ่ืนที่
เกี่ยวข๎อง ฯลฯ    

   โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล   จ านวน 18,000 บาท    
 เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนวิทยากร  คําตอบแทนสมาชิก อปพร.ในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ คําอาหารกลางวัน อาหารวําง คําจัดสถานที่  คําจัดท า
เอกสาร  ฯลฯ     

   โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน      30,000   บาท 
   เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนวิทยากร  คําอาหารกลางวัน อาหารวําง คําจัด

สถานที่  คําจัดท าเอกสาร     คําจัดซื้อวัสดุ   อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ     

งบลงทุน  รวม  184,000 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม    184,000 บาท  
  ค่าครุภัณฑ์อ่ืน       
   ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน                                

โครงเหล็กเต็นท์พร้อมผ้าเต็นท์ผ้าใบ               จ านวน   184,000  บาท 
จัดซื้อโครงเหล็กเต็นท์พร๎อมผ๎าเต็นท์ผ๎าใบ ขนาด 5.00 x 12.00 เมตร  
จ านวน 4 หลัง โดยจัดซื้อตามราคาท๎องตลาดเนื่องจากไมํมีก าหนดไว๎ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
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คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- โครงเต็นท์ ทํอเหล็กอาบสังกะสี   ขนาดกว๎าง  5.00 เมตร  ยาว 12.00 
  เมตร เสาสูง 2.25 เมตร หนา 2 หุน ประกอบด๎วย เสา Ø2 นิ้ว ด๎านลําง 
  เชื่อมติดด๎วยแป้นเหล็ก ขนาด Ø3 นิ้ว  

 -  จันทันหัวเสาเป็นโครงถักเหล็ก ขนาด Ø1 นิ้ว ถักด๎วยเหล็ก ขนาด Ø ½  
    นิ้ว ระยะหําง 0.50 เมตร ระหวํางเสายึดด๎วยเหล็ก  ขนาด Ø6 หุน  
    จ านวน  2 เส๎น  อะเสโครงถักเหล็ก ขนาด Ø1 นิ้ว ถักด๎วยทํอเหล็ก 
    ขนาด Ø ½ นิ้ว ระยะหําง 0.50 เมตร 
 -  ผ๎าเต็นท์ผ๎าใบสีมํวงเย็บขอบสีแดง มีตราสัญลักษณ์ ขนาดตราสัญลักษณ์  
    Ø ไมํน๎อยกวํา 0.30 เมตร พร๎อมตัวอักษร “เทศบาลต าบลปรางหมูํ”  
    ขนาดตัวอักษรสูงไมํน๎อยกวํา 0.30 เมตร (ติดด๎านข๎าง ทั้งสองข๎าง)   
    จ านวน 4 ผืน 
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม  2,593,700 บาท 
งบบุคลากร รวม 927,000   บาท 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว    รวม   927,000 บาท   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน 765,000 บาท   
  เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล จ านวน 3 อัตรา ตั้งจํายจากเงินรายได๎        
  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน      42,000 บาท   
  เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงให๎แกํหัวหน๎ากองการศึกษา ตั้งจํายจากเงินรายได๎  
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน    108,000 บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไป   จ านวน 1 อัตรา  ตั้งจํายจากเงินรายได๎   
  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน   12,000 บาท   

เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
ตั้งจํายจากเงินรายได๎      

งบด าเนินงาน  รวม  1,320,700 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม  1,315,700 บาท   
ค่าตอบแทน   
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน      10,000 บาท    
  เพ่ือจํายเป็นคําการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ 
  ให๎มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของพนักงาน  หรือคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็น 
  ประโยชน์แกํเทศบาล ฯลฯ    
  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  10,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํผู๎ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ ของเทศบาล        

  ประเภทค่าเช่าบ้าน    จ านวน  20,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยคําเชําบ๎าน   ตั้งจํายจากเงินรายได๎ 

  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน  10,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําชํวยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกเงิน
ชํวยเหลือการศึกษาบุตรได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ตั้งจํายจากเงินรายได๎       
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ค่าใช้สอย                       
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 30,000 บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ คําระวางบรรทุก คําเชํา
ทรัพย์สิน  คําโฆษณาและเผยแพรํ  คําธรรมเนียมตําง ๆ  คําเบี้ยประกัน  คําใช๎จําย
ในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา คําจ๎างเหมาบริการ  คําติดตั้งไฟฟ้า คําติดตั้ง
ประปา คําติดตั้งโทรศัพท์  คําติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตําง ๆ ฯลฯ     

  ประเภทรายจ่ายเกีย่วกับการรบัรองและพิธีการ     รวม 20,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคํารับรองหรือเลี้ยงรับรอง ในการต๎อนรับบุคคล  หนํวยงานที่มานิเทศ
ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องซึ่งรํวม
ต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล รวมไปถึงคํารับรองในการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือผู๎ปกครองและเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องเข๎ารํวมประชุม
และผู๎เข๎ารํวมประชุมอ่ืน ๆ เชํน คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คํา
ของขวัญ ของที่ระลึก คําจัดท าเอกสารและคําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง    

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ     รวม     532,800  บาท 
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน      70,000   บาท   

เพ่ือใช๎จํายเป็นคําเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เชํน คําเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการจอดรถ ณ 
ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน 
คําลงทะเบียนตําง ๆ และคําใช๎จํายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ๎าง ฯลฯ   

   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  รวม    532,800  บาท 
  1)  ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  จ านวน    520,800   บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านแหลมยาง จ านวน 48 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ปรางหมูํนอก จ านวน 45 คน  (ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
2558) อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 280 วัน     

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

  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน      50,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ  เชํน  ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด  
รถยนต์  รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ     
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ค่าวัสดุ      
  ประเภทวัสดุส านักงาน  จ านวน   120,000  บาท 

เพ่ือจํายเป็นเงินคําจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ เชํน แฟ้ม กระดาษ ปากกา แบบ
พิมพ์ตําง ๆ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ     

  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน     10,000  บาท  
  เพ่ือจํายเป็นเงินคําวัสดุไฟฟ้า เชํน หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ     
  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน  30,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นเงินคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน แปรง ไม๎กวาด น้ ายาขัดพ้ืน 
น้ ายาเช็ดกระจก ฯลฯ     

  ประเภทวัสดุก่อสร้าง  จ านวน 10,000 บาท 
  เพื่อจํายเป็นเงินคําจัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง เชํน  ปูนซีเมนต์  ตะปู  ทํอน้ าและอุปกรณ์ 
        ประปา ฯลฯ   
  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน   20,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นเงินคําจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน ฟิล์ม  ล๎างอัดขยายรูป 
แผํนป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พํูกันและสี ฯลฯ      

  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  20,000 บาท 
  เพื่อจํายเป็นเงินคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน แผํนจานบันทึกข๎อมูล หรือจานบันทึก 
  ข๎อมูล คําหมึกพิมพ์ ฯลฯ  
  ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ   จ านวน    352,900 บาท 

เพ่ือจํายเป็นเงินคําจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให๎เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก       
ป.1 - ป.6 จากข๎อมูลจ านวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 อัตราคนละ 7.37 
บาท ประกอบด๎วย 

   โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 260 วัน ได๎แกํ 
   -  โรงเรียนบ๎านแหลมยาง                  จ านวน  54  คน เป็นเงิน   103,474.80  บาท 
   -  โรงเรียนบ๎านปรางหมูํ (ศรีวิทย์ศึกษา)  จ านวน  30  คน เป็นเงิน    57,486.00  บาท 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  280  วัน ได๎แกํ 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแหลมยาง       จ านวน  48  คน เป็นเงิน    99,052.80 บาท 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมูํนอก     จ านวน  45  คน เป็นเงิน    92,862.00 บาท 
 หมวดค่าสาธารณูปโภค                    รวม       5,000  บาท   
   ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร จ านวน    5,000 บาท 
   เพ่ือจํายเป็นคําฝากสํงไปรษณีย์ คําดวงตราไปรษณียากร คําพัสดุไปรษณีย์ ฯลฯ    
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งบเงินอุดหนุน       รวม      336,000 บาท   
หมวดเงินอุดหนุน     รวม      336,000 บาท   
  ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์  
   อุดหนุนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัทลุง เขต 1  จ านวน     336,000 บาท 

 เพ่ือจํายเป็นคําอาหารกลางวันเด็กเรียนระดับอนุบาล -ปฐมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จาก
ข๎อมูลจ านวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 อัตราคนละ 20 บาท 
จ านวน 200 วัน (นักเรียนไมํเกิน 120 คน จัดสรร 100%)     

งบลงทุน  รวม  10,000 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม     10,000 บาท  
  ค่าครุภัณฑ์       
   ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล               จ านวน     10,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อกล๎องถํายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง  
โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 16 ล๎านพิกเซล 

- เป็นกล๎องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
- ความละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image  
  Sensor) 
- มีระบบแฟลซในตัว 
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข๎อมูลได๎อยํางสะดวกเม่ือข๎อมูลเต็ม 
  หรือเมื่อต๎องการเปลี่ยน 
- สามารถโอนถํายข๎อมูลจากกล๎องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได๎ 
- มีกระเป๋าบรรจุกล๎อง 
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แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม   285,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 285,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   150,000 บาท   
ค่าใช้สอย   
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ      รวม     50,000   บาท 
   โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  จ านวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุ

อุปกรณ์ คําอาหารและเครื่องดื่ม  คําท่ีพัก คําพาหนะ ฯลฯ     
ค่าวัสดุ 
  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จ านวน 100,000 บาท   
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชํน น้ ายาดับเพลิง และ 
  เคมีภัณฑ์ตําง ๆ ฯลฯ         

งบเงินอุดหนุน                                              รวม   135,000 บาท  
หมวดเงินอุดหนุน    รวม   135,000 บาท  
  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 
     อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    จ านวน  135,000 บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการในการด าเนินการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน  จ านวน  9  หมูํบ๎าน      
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม     10,000  บาท 
งบเงินอุดหนุน                                         รวม   10,000 บาท  
หมวดเงินอุดหนุน   
  ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
   อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง    จ านวน  10,000 บาท  
   เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการในการด าเนินงานของเหลํากาชาด

จังหวัดพัทลุง      
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม  5,034,000 บาท 
งบบุคลากร รวม 1,726,000 บาท 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว    รวม  1,726,000 บาท   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน 940,000 บาท   
  เพือ่จํายเป็นเงินเดอืนให๎แกพํนกังานเทศบาล จ านวน 4 อัตรา ตั้งจํายจากเงินรายได๎      
  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน      42,000 บาท   
  เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงให๎แกํผู๎อ านวยการกองชําง ตั้งจํายจากเงินรายได๎  
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน    660,000 บาท   
  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน  1 อัตรา และพนักงาน 
  จ๎างทั่วไป   จ านวน 5 อัตรา  ตั้งจํายจากเงินรายได๎   
  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน      84,000  บาท   

เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 1 
อัตรา และพนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 5 อัตรา ตั้งจํายจากเงินรายได๎      

งบด าเนินงาน   รวม 490,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม  485,000 บาท   
ค่าตอบแทน   
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน        20,000   บาท    
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํเทศบาล ฯลฯ เชํน 
  คําใช๎จํายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ๎าง    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  วําด๎วยคําใช๎จํายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎อง 
  ถิ่น พ.ศ.2555    
  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน      10,000  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํผู๎ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ ของเทศบาล        

  ประเภทค่าเช่าบ้าน    จ านวน  25,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
วําด๎วยคําเชําบ๎าน   ตั้งจํายจากเงินรายได๎      

  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน  10,000 บาท   
เพื่อจํายเป็นคําชํวยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ชํวยเหลือการศึกษาบุตรได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ตั้งจํายจากเงินรายได๎        
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 ค่าใช้สอย                       
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 40,000 บาท   
  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ เชํน คําจ๎างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ คําจ๎าง

เหมาแบกหามสัมภาระ คําก าจัดปลวก  ฯลฯ      
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ     จ านวน     10,000 บาท    ค่ารับรอง จ านวน 20,000 บาท   

เพ่ือจํายเป็นคํารับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาล ในการต๎อนรับบุคคล 
หนํวยงานที่มานิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ๎าหน๎าที่ที่
เกี่ยวข๎องซึ่งรํวมต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชํน คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม  คาํของขวัญ  ของที่ระลึก คําจัดท าเอกสารและคําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรอง       

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   รวม      70,000 บาท 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน      70,000 บาท   

 เพ่ือใช๎จํายเป็นคําเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เชํน คําเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการจอดรถ ณ    
ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน 
คําลงทะเบียนตําง ๆ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ของ พนักงานเทศบาล  พนักงานจ๎าง  
และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ      

  ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 40,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน เชํน  เครื่องคอมพิวเตอร์  
โต๏ะ เก๎าอ้ี  เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์  ฯลฯ   

ค่าวัสดุ   
 ประเภทวัสดุส านักงาน    จ านวน    40,000 บาท    เพ่ือจํายเป็นคําซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ เชํน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ผงหมึกถํายเอกสาร สิ่งพิมพ์ น้ าดื่ม 

เพ่ือจํายเป็นเงินคําจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ เชํน แฟ้ม กระดาษ ปากกา แบบ
พิมพ์ตําง ๆ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ     

 ประเภทวัสดุก่อสร้าง   จ านวน   80,000 บาท    
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง เชํน ไม๎ สี แปรงทาสี กระเบื้อง ตะปู ค๎อน 
จอบ เสียม  ทํอน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  เพ่ือใช๎ในส านักงานเทศบาล  หรือ
ในความรับผิดชอบของเทศบาล     

  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน  100,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ น้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี  ใช๎กับ
รถจักรยานยนต์  หรือเครื่องจักรที่ขอสนับสนุนจากหนํวยงานอื่น ฯลฯ   

  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน 10,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  เชํน  แผํนปา้ย  กระดาษเขียน   โปสเตอร ์ 
พํูกันและสี และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง ฯลฯ    
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  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน 30,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน เมาส์แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล  เทป
บันทึกข๎อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึก
เครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก แผํนกรองแสง ฯลฯ         

 หมวดค่าสาธารณูปโภค  รวม    5,000 บาท    
ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร   จ านวน        5,000 บาท      

  เพ่ือจํายเป็นคําไปรษณีย์ คําโทรเลข คําธนาณัต ิคําดวงตราไปรษณียากร คําพัสดุ ฯลฯ     

งบลงทุน    รวม 2,818,000 บาท   
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน  2,818,000 บาท  
  ค่าครุภัณฑ์     
  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
   รถจักรยานยนต์  จ านวน     38,000    บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 
จ านวน 1 คัน  โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์    

   รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  จ านวน  2,780,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําซื้อรถกระเช๎าซํอมไฟฟ้า  รถบรรทุกชนิด 6 ล๎อ ขนาดยกสูง
ไมํน๎อยกวํา 10 เมตรและความจุกระบะไมํน๎อยกวํา 4 ลบ.ม. มีก าลังแรงม๎า
สูงสุดไมํน๎อยกวํา 150 แรงม๎าจ านวน 1 คัน (ไมํมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท๎องตลาด) รายละเอียดตามเอกสารแนบท๎าย
ภาคผนวก  

งานไฟฟ้าถนน รวม  1,599,800 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   200,000 บาท   
ค่าใช้สอย   
  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 100,000 บาท 
  เพ่ือจํายเป็นเงินคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน เชํน ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ   
ค่าวัสดุ 

 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน  100,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ เชํน หลอด ฟิวส์ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ   
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งบลงทุน  รวม 1,099,800 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม  1,099,800 บาท  
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    

 ประเภทนบ จ านวน    245,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างซํอมแซมปรับปรุงนบกั้นน้ าทองแว  หมูํที่ 5,6 ต าบลปรางหมูํ 
ขนาดกว๎าง 1.50 เมตร  ยาว 19.00 เมตร  สูง 2.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการที่ เทศบาลต าบลปรางหมูํ ก าหนด พร๎อมติดตั้ งป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

 ประเภทถนน จ านวน    307,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห๎วยไกํ – มํวงขี้แร๎ง หมูํ
ที่ 6 ต าบลปรางหมูํ โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวจราจรเดิม กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 195.00 เมตร หนา 0.075 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่
เทศบาลต าบลปรางหมูํก าหนด พร๎อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

 ประเภทถนน จ านวน    547,800  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางโพรง - เขาเมือง หมูํที่ 
7 ต าบลปรางหมูํ ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  ยาว 175.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางตามสภาพพ้ืนที่ หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไมํน๎อยกวํา 875.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลก าหนด พร๎อมติดตั้งป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  

งบเงินอุดหนุน                                         รวม   300,000 บาท  
หมวดเงินอุดหนุน   
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 
   อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง    จ านวน  300,000 บาท  
   เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะใน

เขตพ้ืนที่ต าบลปรางหมูํ      

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม   170,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 170,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   170,000 บาท   
ค่าใช้สอย   
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   รวม    170,000 บาท 
   ค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะ    จ านวน   120,000 บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําเชําที่ทิ้งขยะและก าจัดขยะตามปริมาณของขยะหรือเที่ยว
ตํอวันให๎แกผํู๎รับจ๎างหรือหนํวยงานราชการ     
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            โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน   50,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาเอกชนจัดเก็บคําธรรมเนียมขยะมูลฝอยหรือสิ่ง
ปฏิกูล โดยผู๎รับจ๎างจะต๎องสามารถเก็บเงินคําธรรมเนียมขยะมูลฝอยหรือ
สิ่งปฏิกูลได๎ 100% ของจ านวนผู๎ใช๎ถังขยะทั้งหมด จะได๎รับคําจ๎าง 20% 
ของจ านวนเงินคําธรรมเนียมขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลที่เก็บได๎ 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม   181,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 181,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   181,000 บาท   
ค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       รวม    181,000 บาท 
   โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ จ านวน  90,000 บาท 
   เพ่ือใช๎จํายเป็นใช๎จํายตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ 

อาหารกลางวัน อาหารวําง  คําท่ีพัก คําพาหนะ ฯลฯ     
   โครงการจัดอบรมศูนย์สามวัยสายใยรักครอบครัวในชุมชนต าบลปรางหมู่ จ านวน  75,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุ 
อุปกรณ์การฝึกอบรม คําสถานที่  คําอาหารกลางวัน อาหารวําง คําที่พัก 
คําพาหนะ ฯลฯ    

   โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลปรางหมู่ จ านวน  16,000 บาท  
   เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเข๎ารํวมกิจกรรมวันสตรีสากล ในการพัฒนา

ศักยภาพกลุํมสตรีต าบลปรางหมูํ  เชํน คําน้ าดื่ม คําอาหารกลางวัน ฯลฯ    
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม   510,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 480,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   480,000 บาท   
ค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   รวม     410,000 บาท 
   โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ต าบลปรางหมู่ ครั้งท่ี  32   จ านวน  300,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คําเชําเต็นท์ คําจัดเตรียม
สนาม คําจัดเตรียมสถานที่  วันเปิด-ปิด คําวัสดุ อุปกรณ์ คําอาหาร น้ าดื่ม 
น้ าแข็ง  ของรางวัล  เงินรางวัล ฯลฯ     
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอ าเภอเมืองพัทลุง ครั้งที่  12  จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการสํงนักเรียน นักกีฬา เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา
นักเรียนอ าเภอเมืองพัทลุง เป็นคําชุดนักกีฬา กรีฑา  คําเชํารถรับ - สํง
นักกีฬา  น้ าดื่ม  น้ าแข็ง  น้ ามันมวย วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช๎ในการแขํงขัน ฯลฯ    
โครงการร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ ครั้งท่ี 4 ประจ าปี 2559 จ านวน 40,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาท๎องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ เป็น
คําชุดนักกีฬา  น้ าดื่ม  น้ าแข็ง  น้ ามันมวย  วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช๎ในการ
แขํงขนั ฯลฯ    
โครงการร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลอ าเภอเมืองพัทลุงคัพ ครั้งที่ 12 จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาฟุตบอลอ าเภอเมืองพัทลุง
คัพ  เป็นคําชุดนักกีฬา น้ าดื่ม น้ าแข็ง น้ ามันมวย วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช๎ในการ
แขํงขัน ฯลฯ    
โครงการส่งเสริมกีฬามวยไทย  จ านวน 30,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุ อุปกรณ์ การฝึกซ๎อมกีฬามวยไทย คําจ๎างครูฝึกสอน ฯลฯ  

ค่าวัสดุ 
  ประเภทวัสดุกีฬา  จ านวน  70,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นเงินคําจัดซื้อวัสดุกีฬา เชํน ลูกฟุตบอล ตะกร๎อ ลูกวอลเลย์บอล      
ตาขําย ฯลฯ มอบให๎ศูนย์กีฬาประจ าหมูํบ๎านเพ่ือใช๎ในการออกก าลังกาย และ
ฝึกซ๎อมเพ่ือแขํงขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ประจ าปี     

งบเงินอุดหนุน                                             รวม   30,000 บาท  
หมวดเงินอุดหนุน     รวม   30,000 บาท  
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 
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   อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองพัทลุง  จ านวน  30,000 บาท 
   เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการตามโครงการแขํงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษา ระหวํางโรงเรียนอ าเภอเมืองพัทลุง และกีฬานักเรียนจังหวัด
พัทลุง    

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม   300,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 300,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   300,000 บาท   
ค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   รวม     300,000 บาท 

โครงการวันกตัญญูรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ  จ านวน 70,000 บาท 
เพ่ือใช๎จํายในการจัดกรรมวันกตัญญูรดน้ าขอพรผู๎สูงอายุ เชํน คําจัดเตรียม
สถานที่ คําเชําเต็นท์ คําเชําเครื่องเสียง คําจัดพานดอกไม๎ คําอาหาร คําน้ า
ดื่ม คําน้ าแข็ง คําเครื่องถวายสังฆทาน ฯลฯ     
โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ  จ านวน      30,000 บาท 
เพ่ือใช๎จํายในกิจกรรมการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติของเทศบาลและเข๎า
รํวมการสวดมนต์เฉลิม  พระเกียรติของจังหวัดพัทลุง เป็นคําจัดซื้อชุดถวาย
สังฆทาน คําอาหาร คําพาหนะ คําจัดท าเอกสารบทสวดมนต์ ฯลฯ    
โครงการพัฒนาเด็กรอบด้านสมดุลและเสริมสร้างสายใยสัมพันธ์ครอบครัว   จ านวน      50,000 บาท 
เพ่ือใช๎จํายเป็นคําจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ปลูกฝังจิตส านึกพัฒนาเด็ก และ
พํอแมํ ผู๎ปกครองเพ่ือเสริมสร๎างสายใยสัมพันธ์ครอบครัว เชํน คําตอบแทน
วิทยากร คําจัดสถานที่ คําพาหนะ คําจัดท าเอกสาร ฯลฯ        
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี 2559 จ านวน      60,000 บาท 
เพื่อใช๎จํายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ประจ าปี 2558  เชํน คําอาหาร 
อาหารวําง คําจัดสถานที่ คําวัสดุ อุปกรณ์ คําของขวัญ รางวัล ฯลฯ    

   โครงการแข่งขันว่าวประเพณี  จ านวน 40,000 บาท 
เพื่อใช๎จํายในการจัดกิจกรรมแขํงขันวําว เชํน คําตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน  คําเชําเต็นท์ คําอาหาร คําน้ าดื่ม น้ าแข็ง คําของรางวัล เงินรางวัล ฯลฯ    

   โครงการประเพณีออกพรรษาแข่งโพนลากพระ จ านวน 50,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดสํงโพนเข๎ารํวมการแขํงขันในงานแขํงโพน
ประจ าปีจังหวัดพัทลุง เชํน คําชุดนักกีฬาแขํงโพน คําพาหนะรับ -สํง หรือ
คําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง และคําจัดท าเรือพระ เชํน คําวัสดุ อุปกรณ์ 
คําจ๎างชํางในการจัดท าเรือพระ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ    
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แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม   63,300 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 63,300 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   63,300 บาท      
ค่าใช้สอย                   
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       รวม     63,300 บาท 

 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 การเกษตรประจ าต าบลปรางหมู่ จ านวน     31,800    บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์บริการและถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลปรางหมูํ  เชํน คําเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ คําวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช๎ในส านักงาน ฯลฯ     

 โครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลติข้าวคุณภาพด ีจ านวน    31,500   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมด๎านการเกษตร เชํน     
คําวิทยากร  คําอาหารกลางวัน  อาหารวําง  คําจ๎างจัดท าป้ายโครงการ  
คําวัสดุ  อุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม ฯลฯ  
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แผนงานการพาณิชย์ 

งานกิจการประปา รวม   457,600 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 430,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   430,000 บาท      
ค่าใช้สอย                       
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 130,000 บาท   
  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ เชํน คําสูบน้ า คําติดตั้งประปา คําซํอมแซมกิจการ

ประปา คําวิเคราะห์คุณภาพน้ า ฯลฯ     
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    รวม    250,000  บาท 

 โครงการจ้างเหมาเก็บค่าน้ าประปา จ านวน    250,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาเอกชนในการเก็บคําน้ าประปา ที่อยูํในความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลปรางหมูํ   

ค่าวัสดุ 
  ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ   จ านวน  50,000 บาท 
  เพ่ือจํายเป็นเงินคําจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เชํน มาตรวัดน้ า หรือวัสดุอ่ืน ๆ ฯลฯ    

งบลงทุน    รวม 27,600 บาท   
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน  27,600 บาท  
  ค่าครุภัณฑ์     
  ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 
   เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าชนิดมอร์เตอร์จุ่มใต้น้ า  จ านวน     27,600    บาท 

     เพ่ือจํายเป็นคําจัดซ้ือเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าชนิดมอร์เตอร์จุํมใต๎น้ า ขนาด  2  
แรงม๎า  รวมอุปกรณ์ประกอบครบชุม จ านวน 1 ชุด  (ไมํมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท๎องตลาด)  
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เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

                                                              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
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

งบกลาง งบกลาง ค่าช าระหนี้เงินต้น 631,000           631,000 

ค่าช าระดอกเบีย้ 216,800           216,800 

เงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม   

110,000           110,000 

เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส ์ 48,000           48,000 

ส ารองจําย 528,160           528,160 

รายจํายตามขอ๎ผูกพัน             

เงินสมทบเข้ากองทุนหลัก
ประสุขภาพระดับท้องถิ่น   

120,000           120,000 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

10,000           10,000 

เงินค่าใช้จ่ายในการบ ารุงการ
เป็นสมาชิกสมาคมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,000           10,000 

เงินค่าบ ารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย   

30,000           30,000 

ประเภทเงินช่วยพิเศษ 10,000           10,000 

บ าเหน็จ/บ านาญ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)   

330,000           330,000 

งบบุคลากร เงินเดือน  
(ฝ่ายการเมือง) 

เงินเดือน
นายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี   

 695,520          695,520 
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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 

  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  4,600,000  765,000   940,000     6,305,000 

เงินประจ าต าแหน่ง     126,000  42,000   42,000     210,000 

เงินเพิ่มส าหรับต าแหนํงที่มี
เหตุพิเศษ ต าแหนํงนิติกร 
(พ.ต.ก.) 

 36,000          36,000 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     1,156,000  108,000   660,000     1,924,000 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง    

 156,000  12,000   84,000     252,000 

งบด าเนินงาน คําตอบแทน ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชนแ์กอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น   

 420,000 20,000 10,000   20,000     470,000 
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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 

  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   

 20,000  10,000   10,000     40,000 

คําใช๎สอย 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 

            

คําใช๎จํายในการเลือกตั้ง  50,000          50,000 

คําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ 

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

คําพวงมาลัย ชํอดอกไม๎  
กระเช๎าดอกไม๎และพวง
มาลา   

 10,000          10,000 
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                                                              แผนงาน                                                              
 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
เคหะชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

  ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรอืค่า
สินไหมทดแทน   

 20,000          20,000 

โครงการสํงเสริมสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชนและ
การจัดท าแผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ.2560-2562) 

 30,000          30,000 

โครงการศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของท๎องถิ่น 

 350,000          350,000 

โครงการปลูกต๎นไม๎ประจ า
ต าบล(ต๎นมะปราง)เพือ่เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎า
ฯ พระบรมราชนิีนาถเนื่องใน 
โอกาสทรงเจริญพระชนม 
พรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 

 35,000          35,000 

โครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ 

 5,000          5,000 

โครงการแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรพัย์สิน 

 50,000          50,000 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล   

  18,000         18,000 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

  30,000         30,000 

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน    520,800        520,800 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแล
เด็ก 

   12,000        12,000 
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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 

  โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น 

    50,000       50,000 

ค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะ       120,000     120,000 

โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

      50,000     50,000 

โครงการเข้าค่ายเด็ก เยาวชน 
วัยใส ให้ห่างไกลยาเสพติด
และโรคเอดส์ 

       90,000    90,000 

โครงการจัดอบรมศูนย์สาม
วัยสายใยรักครอบครัวใน
ชุมชนต าบลปรางหมู่ 

       75,000    75,000 

โครงการส่งเสริม 
ศักยภาพกลุ่มสตรีต าบล 
ปรางหมู่ 

       16,000    16,000 

โครงการกีฬามวลชน
สัมพันธ์ต าบลปรางหมู ่ครั้ง
ที่ 32 

        300,000   300,000 

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนอ าเภอเมืองพัทลุง  

        20,000   20,000 

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์เกมส์ 

        40,000   40,000 

โครงการส่งเสริมกีฬามวย
ไทย 

        30,000   30,000 

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลอ าเภอเมืองพัทลุง
คัพ 

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

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
เคหะชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

 
 

 โครงการวันกตัญญูรดน้ า
ขอพรผู้สูงอาย ุ

        70,000   70,000 

โครงการสวดมนต์เฉลิม
พระเกียรติ 

        30,000   30,000 

โครงการพัฒนาเด็กรอบ
ด้านสมดุลและเสริมสร้าง
สายใยสัมพันธ์ครอบครัว 

        50,000   50,000 

โครงการแข่งขันว่าวประเพณี         40,000   40,000 

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ  ประจ าป ี2559 

        60,000   60,000 

โครงการประเพณีออก
พรรษาแข่งโพนลากพระ 

        50,000   50,000 

โครงการจ้างเหมาเก็บค่า
น้ าประปา 

          250,000 250,000 

โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลปรางหมู่ 

         31,800  31,800 

โครงการฝึกอบรมอาชีพด้าน
การเกษตร 

         31,500  31,500 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    90,000  50,000   140,000     280,000 

คําวัสดุ วัสดุส านักงาน  240,000  120,000   40,000     400,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ  20,000  10,000   180,000     210,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว  20,000  30,000        50,000 
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                                                              แผนงาน                                                              
 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
เคหะชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

รวม 

 
 

 
 

วัสดุก่อสร้าง  20,000  10,000        30,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  50,000          50,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  150,000     100,000     250,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่  30,000  20,000   10,000     60,000 

วัสดุคอมพิวเตอร์    80,000  20,000   30,000     130,000 

วัสดุอื่น ๆ(อาหารเสริมนม)    352,900        352,900 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์   

    100,000       100,000 

วัสดุกีฬา         70,000   70,000 

วัสดุอื่น ๆ           50,000 50,000 

คําสาธารณูปโภค 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 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

 70,000          70,000 

งบลงทุน คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  33,000          33,000 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

      2,818,000     2,818,000 

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

   10,000        10,000 

ครุภัณฑ์อื่น   184,000        27,600 211,600 
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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 

 คําที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

จ้างซ่อมแซมปรับปรุงนบ
กั้นน้ าทองแว หมู่ที ่5,6 

      245,000     245,000 

จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายห้วยไก-่ม่วง
ขี้แร้ง หมูที่ 6 

      307,000     307,000 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายยางโพรง – เขา
เมือง หมู่ที่ 7 

      547,800     547,800 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์การบริหาร
สํวนต าบลชัยบุร ี

 10,000          10,000 

อุดหนุนส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพัทลุง เขต 1 

   336,000        336,000 

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน   

    135,000       135,000 

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด
พัทลุง   

     10,000      10,000 

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคจังหวัดพัทลุง   

      300,000     300,000 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมืองพัทลุง 

        30,000   30,000 

 


