
 

เทศบัญญัติงบประมาณ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

ของ เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 



ส่วนที่ 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ  

ข ง

ทศบ ลต บลป ทว
ภ ป ทว  จง วดชมพร



ทานป ะธาน ภาฯ ะ มาชิ ภา ท บา ตาบ ปะทิ

วล ร ร ศ ล ล ว ร ศ ร ม ร ย ย
ร ภ ศ ล ล ว ร ร ร ศ ล ล ว

ร ล ม ร ร ล ล ล ร ล ว ย ย ร ร
ร ม พ.ศ. 2564

1. ถานะ า ค ัง
1.1 ร ม ร ย ย ว

คา ถ งงบป ะมาณ

ร ร ม ร ย ย ร ร ม พ.ศ. 2564

1.1.1 ร ว 38,207,354.04

1.1.2 ม ว 30,109,509.98

1.1.3 ร ม ว 13,505,309.47

1.1.4 ร ย ร ว พ ล ย ม ย ว 3 ร ร รวม
865,600.00

1.1.5 ร ย ร ว ยย ม พ ว 13 ร ร รวม 3,426,032.30

1.2 ว 3,779,204.74

ร ม พ.ศ.2563 ว 30 ย ย พ.ศ.2563 ์ ร ร ว ม
ร

2. า บ ิหา งบป ะมาณ ในปีงบป ะมาณ 2563 ณ ันที่ 30 ันยายน พ. .2563
1 ร ยร ร ว 25,749,936.89 ร วย

มว ภ ษ ร ว 168,936.69

มว รรม ยม ร ล ว 425,028.70

มว ร ย รพย์ ว 513,593.36

มว ร ย ร ภ ล รพ ย์ ว 0.00

มว ร ย ็ ล็ ว 76,020.00

มว ร ย ว 6,725.00

มว ภ ษ รร ว 11,920,138.14

มว ว ว 12,639,495.00

2 ร ล ยร ว ร ์ ว 5,130.00



3 ร ย ย ร ว 20,205,770.02 ร วย

ล ว 3,374,628.67

ล ร ว 10,694,429.00

ว 4,508,463.35

ล ว 3,589.00

ร ย ย ื ว 0.00

ว 1,624,660.00

4 ร ย ย ย ร ล ยร ว ร ์ ว 5,127.00

5 ร ย ย ย ม ว 0.00

6 ร ย ย ย ร ม ว 0.00

7 ร ย ย ย ว 0.00



คาแถลงงบประมาณ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทศบาลตาบลปะทิว
อ.ปะทิว จ.ชุมพร

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,339,662.79 1,000,500.00 730,500.00

หมวดค่าธรรม นียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

639,489.00 551,200.00 546,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 688,273.82 805,000.00 805,000.00

หมวดรายได้ บ็ด ตล็ด 77,661.46 90,000.00 85,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,745,087.07 2,447,700.00 2,167,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,993,535.94 16,111,000.00 16,143,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,993,535.94 16,111,000.00 16,143,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวด งินอุดหนุนทั่วไป 12,699,084.00 13,000,000.00 13,200,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12,699,084.00 13,000,000.00 13,200,000.00

รวม 31,437,707.01 31,558,700.00 31,510,500.00



2564

ิ
2562 2563 2564

งบกลาง 3,555,578.08 4,093,000.00 3,889,100.00

งบบุคลากร 12,710,579.00 14,073,910.00 14,228,830.00

งบดา นินงาน 7,190,369.45 10,285,050.00 10,489,960.00

งบลงทุน 168,800.00 615,000.00 510,300.00

งบ งินอุดหนุน 2,406,000.00 2,491,000.00 2,391,000.00

ว 26,031,326.53 31,557,960.00 31,509,190.00

ว 26,031,326.53 31,557,960.00 31,509,190.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตาบลปะทิว

อ.ปะทิว  จ.ชุมพร

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,637,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,380,090

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,219,030

แผนงานสาธารณสุข 1,602,320

แผนงานเคหะและชุมชน 5,519,550

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 415,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 417,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์ 429,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 3,889,100

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,509,190



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,148,180 1,696,320 7,844,500
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 3,523,540 1,696,320 5,219,860

งบดา นินงาน 2,181,000 536,600 2,717,600
    ค่าตอบแทน 232,000 107,000 339,000

    ค่าใช้สอย 1,041,000 278,000 1,319,000

    ค่าวัสดุ 360,000 141,600 501,600

    ค่าสาธารณูปโภค 548,000 10,000 558,000

งบลงทุน 0 20,500 20,500
    ค่าครุภัณฑ์ 0 20,500 20,500

งบ งินอุดหนุน 55,000 0 55,000
    เงินอุดหนุน 55,000 0 55,000

                              รวม 8,384,180 2,253,420 10,637,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลปะทิว
อ.ปะทิว  จ.ชุมพร

หน้า : 1/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบบุคลากร 1,415,090 1,415,090
    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,415,090 1,415,090

งบดา นินงาน 948,000 948,000
    ค่าตอบแทน 15,000 15,000

    ค่าใช้สอย 458,000 458,000

    ค่าวัสดุ 475,000 475,000

งบลงทุน 17,000 17,000
    ค่าครุภัณฑ์ 17,000 17,000

                              รวม 2,380,090 2,380,090

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลปะทิว
อ.ปะทิว  จ.ชุมพร

หน้า : 2/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 735,870 740,600 1,476,470
    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 735,870 740,600 1,476,470

งบดา นินงาน 195,000 2,241,560 2,436,560
    ค่าตอบแทน 25,000 0 25,000

    ค่าใช้สอย 85,000 778,930 863,930

    ค่าวัสดุ 85,000 1,355,630 1,440,630

    ค่าสาธารณูปโภค 0 107,000 107,000

งบ งินอุดหนุน 40,000 2,266,000 2,306,000
    เงินอุดหนุน 40,000 2,266,000 2,306,000

                              รวม 970,870 5,248,160 6,219,030

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลปะทิว
อ.ปะทิว  จ.ชุมพร

หน้า : 3/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,022,720 0 1,022,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,022,720 0 1,022,720

งบดา นินงาน 175,600 404,000 579,600
    ค่าตอบแทน 5,000 0 5,000

    ค่าใช้สอย 100,000 404,000 504,000

    ค่าวัสดุ 68,600 0 68,600

    ค่าสาธารณูปโภค 2,000 0 2,000

                              รวม 1,198,320 404,000 1,602,320

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลปะทิว
อ.ปะทิว  จ.ชุมพร

หน้า : 4/7



แผนงาน คหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกาจัดขยะมลฝอย

และสิ่งปฏิกล
รวม

งบบุคลากร 1,299,440 0 0 1,170,610 2,470,050
    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,299,440 0 0 1,170,610 2,470,050

งบดา นินงาน 303,600 545,000 248,100 1,620,000 2,716,700
    ค่าตอบแทน 15,000 0 0 20,000 35,000

    ค่าใช้สอย 70,000 170,000 233,100 1,100,000 1,573,100

    ค่าวัสดุ 118,600 375,000 15,000 500,000 1,008,600

    ค่าสาธารณูปโภค 100,000 0 0 0 100,000

งบลงทุน 0 332,800 0 0 332,800
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 332,800 0 0 332,800

                              รวม 1,603,040 877,800 248,100 2,790,610 5,519,550

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลปะทิว
อ.ปะทิว  จ.ชุมพร

หน้า : 5/7



แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดา นินงาน 275,000 275,000
    ค่าใช้สอย 275,000 275,000

งบลงทุน 140,000 140,000
    ค่าครุภัณฑ์ 140,000 140,000

                              รวม 415,000 415,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน 180,000 207,500 387,500
    ค่าใช้สอย 180,000 207,500 387,500

งบ งินอุดหนุน 30,000 0 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

                              รวม 210,000 207,500 417,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลปะทิว
อ.ปะทิว  จ.ชุมพร

หน้า : 6/7



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดา นินงาน 429,000 429,000
    ค่าตอบแทน 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 55,000 55,000

    ค่าวัสดุ 44,000 44,000

    ค่าสาธารณูปโภค 320,000 320,000

                              รวม 429,000 429,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 3,889,100 3,889,100
    งบกลาง 3,889,100 3,889,100

                              รวม 3,889,100 3,889,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลปะทิว
อ.ปะทิว  จ.ชุมพร

หน้า : 7/7
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2564

ทศบ ลต บลป ทว
ภ  ป ทว  จง วดชุมพร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภ ษีที่ดนแล ส่งปลูกสร้ ง 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภ ษีโรง รื นแล ที่ดน 1,031,638.00 1,163,815.51 1,097,028.51 60,000.00 -83.33 % 10,000.00
     ภ ษีบ รุงท้ งที่ 14,389.65 15,117.35 16,720.00 500.00 0.00 % 500.00
     ภ ษีป้ ย 139,168.50 196,247.00 166,478.50 190,000.00 -15.79 % 160,000.00
     กรรงนก ีแ ่น 79,248.93 252,346.73 59,435.78 250,000.00 -76.00 % 60,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,264,445.08 1,627,526.59 1,339,662.79 1,000,500.00 730,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รปร ก บกจก รน มน ชื พลง 0.00 2,500.00 2,520.00 0.00 100.00 % 2,500.00
     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รข ยสุร 776.00 970.00 970.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร 691.00 927.00 558.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่ ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย 117,910.00 108,030.00 110,850.00 123,000.00 -2.44 % 120,000.00
     ค่ ธรรม นียมในก ร ก นงสื รบร งก รแจ้งสถ นที่
จ น่ ย ร รื ส สม ร

1,280.00 1,120.00 1,800.00 1,200.00 66.67 % 2,000.00

     ค่ ธรรม นียมปิด โปรย ตดตงแผ่นปร ก ศ รื แผ่นปลว พื่
ก รโฆษณ

0.00 400.00 200.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร 2,350.00 7,000.00 2,160.00 7,000.00 -57.14 % 3,000.00
     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณชย์ 360.00 260.00 340.00 500.00 0.00 % 500.00

วนที่พมพ์ : 3/11/2563  10:25:48 น้  : 1/4



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ 294,925.00 285,695.00 276,550.00 290,000.00 0.00 % 290,000.00
     ค่ ปรบผู้กร ท ผดกฎ ม ยจร จรท งบก 78,300.00 30,080.00 10,250.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่ ปรบผู้กร ท ผดกฎ ม ยรกษ คว มส ดแล คว ม ปน
ร บียบ รียบร้ ยข งบ้ น มื ง

0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่ ปรบผู้กร ท ผดกฎ ม ยแล ข้ บงคบท้ งถ่น 7,557.18 11,362.81 10,731.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00
     ค่ ปรบก รผดสญญ 12,712.00 42,920.00 196,040.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่ ปรบ ื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่ ใบ นุญ ตรบท ก ร ก็บ ขน ส่งปฏกูล รื มูลฝ ย 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกจก รที่ ปน นตร ยต่
สุขภ พ

21,500.00 23,400.00 18,700.00 24,000.00 0.00 % 24,000.00

     ค่ ใบ นุญ ตจ น่ ยสนค้ ในที่ รื ท งส ธ รณ 4,600.00 4,600.00 4,500.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่ ใบ นุญ ตใ ้ตงตล ด กชน 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร 140.00 160.00 70.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย สียง 1,260.00 1,915.00 350.00 2,000.00 -75.00 % 500.00
     ค่ ใบ นุญ ต ื่นๆ 1,660.00 460.00 900.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 548,021.18 523,799.81 639,489.00 551,200.00 546,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่ ช่ ที่ดน 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่ ช่ รื บรก รสถ นที่ 432,015.00 397,749.25 366,978.76 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     ด ก บีย 341,966.78 314,250.62 317,295.06 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     งนปันผล รื งนร งวลต่ งๆ 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่ ต บแทนต มกฎ ม ยก นด 5,200.00 4,300.00 4,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 804,431.78 741,299.87 688,273.82 805,000.00 805,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่ จ น่ ย ศษข ง 5,011.00 8,128.00 14,567.50 10,000.00 50.00 % 15,000.00
     ค่ ข ยแบบแปลน 900.00 15,400.00 10,300.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ 123,575.60 54,768.38 52,793.96 70,000.00 -14.29 % 60,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 129,486.60 78,296.38 77,661.46 90,000.00 85,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์สน 3,950.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 3,950.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษีแล ค่ ธรรม นียมรถยนต์ 381,297.49 367,317.26 373,083.82 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     ภ ษีมูลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน 12,951,464.61 13,267,670.09 13,482,772.89 13,500,000.00 0.00 % 13,500,000.00
     ภ ษีมูลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้ 616,531.60 687,152.19 641,143.66 700,000.00 0.00 % 700,000.00
     ภ ษีธุรกจ ฉพ 22,929.80 24,466.71 27,892.37 25,000.00 8.00 % 27,000.00
     ภ ษีสุร 289,035.25 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภ ษีสรรพส มต 696,540.94 1,133,264.38 1,245,004.95 1,300,000.00 0.00 % 1,300,000.00
     ค่ ภ ค ลวงแร่ 17,054.37 15,746.37 14,109.30 16,000.00 0.00 % 16,000.00
     ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม 8,999.92 8,809.36 10,947.95 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่ ธรรม นียมจดท บียนสทธแล นตกรรมต มปร มวล
กฎ ม ยที่ดน

146,970.00 157,198.00 198,581.00 160,000.00 18.75 % 190,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,130,823.98 15,661,624.36 15,993,535.94 16,111,000.00 16,143,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งน ุด นุนท่วไป ส รบด นนก รต ม น จ น้ ที่แล
ภ รกจถ่ ยโ น ลื กท

12,230,522.00 12,214,906.00 12,699,084.00 13,000,000.00 1.54 % 13,200,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,230,522.00 12,214,906.00 12,699,084.00 13,000,000.00 13,200,000.00
รวมทุกหมวด 30,111,680.62 30,847,453.01 31,437,707.01 31,558,700.00 31,510,500.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทศบาลตาบลปะทิว

อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 31,510,500   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 730,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จานวน 500,000 บาท

-ตั้งไว้ ท่ากับป 2563

ภาษีโรง รือนและที่ดิน จานวน 10,000 บาท

-ตั้งไว้น้อยกว่าป 2563  นื่องจากคาดว่าจะ หลือ ท่ากับลูกหนี้
ภาษี

ภาษีบารุงท้องที่ จานวน 500 บาท

-ตั้งไว้ ท่ากับป 2563

ภาษีป้าย จานวน 160,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

อากรรังนกอีแอ่น จานวน 60,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 546,000 บาท
ค่าธรรม นียม กี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามัน ชื้อ พลิง จานวน 2,500 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ค่าธรรม นียม กี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จานวน 1,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ค่าธรรม นียม กี่ยวกับการควบคุมอาคาร จานวน 1,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ค่าธรรม นียม ก็บและขนมูลฝอย จานวน 120,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562
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ค่าธรรม นียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จานวน 2,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ค่าธรรม นียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว พื่อการ
โฆษณา

จานวน 500 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ค่าธรรม นียม กี่ยวกับทะ บียนราษฎร จานวน 3,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ค่าธรรม นียม กี่ยวกับทะ บียนพาณิชย์ จานวน 500 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ค่าธรรม นียมอื่น ๆ จานวน 290,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 30,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ ปน
ระ บียบ รียบร้อยของบ้าน มือง

จานวน 500 บาท

-ตั้งไว้ ท่ากับป 2563

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จานวน 12,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ค่าปรับการผิดสัญญา จานวน 50,000 บาท

-ตั้งไว้ ท่ากับป 2563

ค่าปรับอื่น ๆ จานวน 500 บาท

-ตั้งไว้ ท่ากับป 2563

ค่าใบอนุญาตรับทาการ ก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จานวน 2,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่ ปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จานวน 24,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จานวน 5,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562
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ค่าใบอนุญาต กี่ยวกับการควบคุมอาคาร จานวน 500 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ค่าใบอนุญาต กี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ ครื่องขยาย สียง จานวน 500 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จานวน 500 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 805,000 บาท
ค่า ช่าหรือบริการสถานที่ จานวน 400,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ดอก บี้ย จานวน 400,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ค่าตอบแทนตามกฎหมายกาหนด จานวน 5,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 85,000 บาท
ค่าจาหน่าย ศษของ จานวน 15,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ค่าขายแบบแปลน จานวน 10,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

รายได้ บ็ด ตล็ดอื่นๆ จานวน 60,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จานวน 1,000 บาท

-ตั้งไว้ ท่ากับป 2563

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,143,000 บาท

ภาษีและค่าธรรม นียมรถยนต์ จานวน 400,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ภาษีมูลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ จานวน 13,500,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562
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ภาษีมูลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จานวน 700,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ภาษีธุรกิจ ฉพาะ จานวน 27,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ภาษีสรรพสามิต จานวน 1,300,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ค่าภาคหลวงแร่ จานวน 16,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ค่าภาคหลวงปิโตร ลียม จานวน 10,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

ค่าธรรม นียมจดทะ บียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จานวน 190,000 บาท

-ตั้งไว้ใกล้ คียงรายรับจริงป 2562

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 13,200,000 บาท

งินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดา นินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอน ลือกทา

จานวน 13,200,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00 695,520.00 695,520.00 695,520.00 0 % 695,520

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

198,720.00 198,720.00 198,720.00 171,720.00 15.72 % 198,720

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น

1,490,400.00 1,460,776.00 1,374,480.00 1,375,400.00 8.36 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 2,595,016.00 2,508,720.00 2,482,640.00 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 1,324,560.00 1,489,908.00 1,726,341.00 1,923,400.00 21.76 % 2,341,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตาบลปะทิว
อาเภอปะทิว    จัง วัดชุมพร
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทศบาลตําบลปะทิว

อํา ภอ ปะทิว จัง วัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,509,190 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,384,180 บาท

งบบุคลากร รวม 6,148,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
งิน ดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนของนายก ทศมนตรีตําบลปะทิว ละรอง
นายก ทศมนตรีตําบลปะทิว ตั้งจายไว 12 ดือน ดังนี้
1. นายก ทศมนตรีตําบลปะทิว จํานวน 1

คน ในอัตรา ดือนละ 27,600 บาท ตั้งไว
331,200 บาท

2. รองนายก ทศมนตรีตําบลปะทิว จํานวน
2 คน ในอัตรา ดือนละ 30,360 บาท ตั้ง
ไว 364,320 บาท

- ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน ละ
คาตอบ ทนผูบริ าร ละสมาชิกสภาองค์การบริ ารสวน
จัง วัด ทศบาล ละองค์การบริ ารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557

งินคาตอบ ทนประจําตํา นงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนประจําตํา นงของนายก ทศมนตรี ใน
อัตรา ดือนละ 4,000 บาท ตั้งไว 48,000 บาท ละรองนายก
ทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตรา ดือนละ 6,000 บาท ตั้ง
ไว 72,000 บาท
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งินคาตอบ ทนพิ ศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพิ ศษของนายก ทศมนตรี ในอัตรา
ดือนละ 4,000 บาท ตั้งไว 48,000 บาท ละรองนายก ทศมน
ตรี จํานวน 2 คน ในอัตรา ดือนละ 6,000 บาท ตั้ง
ไว 72,000 บาท

งินคาตอบ ทน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ลขานุการนายก ทศมนตรี ในอัตรา
ดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 ดือน ตั้ง
ไว 115,920 บาท ละที่ปรึกษานายก ทศมนตรี ในอัตรา ดือน
ละ 6,900 บาท จํานวน 12 ดือน ตั้งไว 82,800 บาท

งินคาตอบ ทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนราย ดือนของประธานสภา รอง
ประธานสภา ลขานุการสภา ละสมาชิกสภา ทศบาลตําบลปะ
ทิว

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 3,523,540 บาท
งิน ดือนพนักงาน จํานวน 2,341,920 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนพรอมทั้ง งินปรับปรุงตํา นง ใ ก
พนักงาน ทศบาล สังกัดสํานักปลัด
ทศบาล จํานวน 6 อัตรา ได กตํา นง ปลัด ทศบาล ัว นา
สํานักปลัด ัว นาฝายปกครอง นักวิ คราะ ์น ยบายฯ นักพัฒนา
ชุมชน นักทรัพยากรบุคคล

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทนนอก นือจาก งิน ดือน ละ งิน
ประจําตํา นงของปลัด ทศบาล
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
ชุมพร รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับอัตรา งิน ดือน ละวิธีการจาย งิน
ดือน ละประ ยชน์ตอบ ทนอื่น
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งินประจําตํา นง จํานวน 144,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประจําตํา นงของปลัด ทศบาล ัว นาสํานัก
ปลัด ละ ัว นาฝายปกครอง
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
ชุมพร รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับอัตรา งิน ดือน ละวิธีการจาย งิน
ดือน ละประ ยชน์ตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 4
มษายน 2559

คาตอบ ทนพนักงานจาง จํานวน 929,620 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนใ กพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 4 อัตรา ละพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา ดยคํานวณตั้งจายไว 12 ดือน

งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวใ กพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา ดยคํานวณตั้งจายไว 12 ดือน

งบดาเนินงาน รวม 2,181,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 232,000 บาท
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประ ยชน์ กองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 154,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประ ยชน์ ก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ได ก คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ผูทรงคุณวุฒิ งินรางวัลในการปฏิบัติงานของ จา
นาที่ตํารวจ รืองานอื่นๆ ที่ไดวาจางบุคคลภายนอกดํา นิน

การ ตั้งไว 70,000 บาท
- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทนคณะกรรมการ ละ จา นาที่ในการ
จัดการ ลือกตั้ง ตั้งไว 84,000 บาท
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คา บี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

- พื่อจาย ปน บี้ยประชุมใ กับคณะกรรมการสภา ทศบาลตําบล
ปะทิวที่ไดรับการ ตงตั้ง ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทย วาดวย งิน ดือน คาตอบ ทน ละประ ยชน์ตอบ ทน
อื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา
ทศบาล รองประธานสภา ทศบาล สมาชิกสภา
ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี ละการจาย บี้ยประชุมกรรมการสภา ทศบาล พ.ศ
. 2544

คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการของ
พนักงาน ทศบาล ละพนักงานจาง สังกัดสํานักปลัด ทศบาล ซึ่ง
ปนงาน รงดวนนอก วลาราชการปกติ รืองานที่ไมอาจทําใน
วลาราชการ ถือปฏิบัติตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.4/ว 4562 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2550

คา ชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ชาบาน/ ชาซื้อบานใ กพนักงาน
ทศบาล สังกัดสํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิ บิกคา ชาบานไดตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ละ กไข พิ่ม ติมฯ

งินชวย ลือการศึกษาบุตร จํานวน 27,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบุตรใ กพนักงาน
ทศบาล สังกัดสํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิ บิก งินคาชวย ลือการ
ศึกษาบุตรได ตาม นังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0422.32/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559)
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ค่าใช้สอย รวม 1,041,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการ ซึ่งมิใชการประกอบดัด
ปลง ตอ ติม สราง ต ปนงานที่ไดมาซึ่งบริการของ ทศบาล

ตําบลปะทิว ชน คา ขา ลม นังสือ รือ ขาปก นังสือ คาถาย
อกสารตางๆ คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ ตั้ง
ไว 120,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาจาง มาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน
ทศบาล ละอาคารป้องกันบรร ทาสาธารณภัย ตลอดจนพื้นที่
บริ วณใกล คียง ละอื่น ๆที่ กี่ยวของ ฯลฯ ตั้งไว 280,000 บาท
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

รายจาย กี่ยวกับการรับรอง ละพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

1) คารับรองในการตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล ตั้งไว 40,000
บาท

- พื่อจาย ปนคาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาของขวัญ ของที่
ระลึก คาพิมพ์ อกสาร คาป้าย คาใชจายที่ กี่ยว นื่องในการ ลี้ยง
รับรอง รวมทั้งคาบริการ ละคาใชจายอื่นๆ ซึ่งจํา ปนตองจาย พื่อ
การตอนรับบุคคล รือคณะบุคคลที่มานิ ทศงาน ตรวจงาน ยี่ยม
ขม รือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ
2) คา ลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น คณะกรรมการ รือ
คณะอนุกรรมการ ตั้งไว 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนอา าร ละ ครื่องดื่ม คาอุปกรณ์ ครื่องใชที่ กี่ยว
นื่องในการ ลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการอื่นๆ ในการประชุม
สภา คณะกรรมการ รือคณะอนุกรรมกาารที่ไดรับการ ตงตั้ง
ตามกฎ มาย รือตามระ บียบฯ ฯลฯ

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดการ ลือกตั้ง จํานวน 70,000 บาท

- พื่อ ปนคาใชจายในการจัดการ ลือกตั้ง ชน คา บบพิมพ์
ตางๆ คาวัสดุอุปกรณ์ที่ กี่ยวของ คาป้าย ฯลฯ
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คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ จํานวน 140,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร (คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พัก) ใ
ก พนักงาน ทศบาล ละพนักงานจาง รือบุคคลอื่นที่มีความจํา
ปนตอง ดินทางไปราชการ ละมีสิทธิตามระ บียบที่ทางราชการ
กํา นด
-ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ ดินทาง
ไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระ ชาดอกไม ละพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาพวงมาลัย พานพุมดอกไมสด นื่องในวันปิยะ
ม าราช วันพอ งชาติ ละวันสําคัญอื่นๆที่ทางราชการกํา นด
ขึ้น ฯลฯ

ครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ ละวันสําคัญอื่นๆ ที่ทางราชการ
กํา นดขึ้น ปนกรณีพิ ศษ

จํานวน 60,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน ครงการจัดงานวันสําคัญ
ของชาติ ละวันสําคัญอื่นๆ ที่ทางราชการกํา นดขึ้น ปนกรณี
พิ ศษ ดยมีคาใชจายประกอบดวย คาพระบรมฉายาลักษณ์คา
ป้าย คาผา คาธงตราสัญญลักษณ์ คาธงชาติ คา ชาวัสดุ
อุปกรณ์ตางๆ ละคาใชจายอื่นๆ ที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวัน
ที่ 31 กรกฏาคม 2557
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
- ปนไปตาม ผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) นาที่ 55 ลําดับที่ 1
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ครงการ ตรียม ละรับ สด็จใน อกาสตางๆ จํานวน 30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน ครงการ ตรียม ละรับ สด็จ
ใน อกาสตางๆ ดยมีคาใชจายประกอบดวย คาพระบรมฉายา
ลักษณ์คาป้าย คาผา คาธงตราสัญญลักษณ์ คาธงชาติ ละคา
ใชจายอื่นๆ ที่ กี่ยวของ ฯลฯ ตั้งจายจาก งินรายได (ปรากฏใน
ผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)

- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
- ปนไปตาม ผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) นาที่ 55 ลําดับที่ 2

ครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ พื่อ สริมสรางความ
สมานฉันท์

จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน ครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ พื่อ สริมสรางความสมานฉันท์ ดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาจัดทํา อกสาร ละคา
ใชจายอื่นๆ ที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
- ปนไปตาม ผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) นาที่ 55 ลําดับที่ 3

ครงการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ละการ กไขปัญ ายา สพติด
ทศบาลตําบลปะทิว

จํานวน 3,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน ครงการป้องกันการทุจริต
ละการ กไขปัญ ายา สพติดของ ทศบาลตําบลปะทิว ดยมีคา

ใชจายประกอบดวย คาประชาสัมพันธ์ คาจัดทํา อกสาร คา ชา
ตูไปรษณีย์ ละคาใชจายอื่นๆ ที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
- ปนไปตาม ผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) นาที่ 55 ลําดับที่ 4
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ครงการฝึกอบรมปลูกจิตสํานึก จา นาที่ทองถิ่นดานความซื่อสัตย์
สุจริต ละป้องกันผลประ ยชน์ทับซอน

จํานวน 13,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน ครงการฝึกอบรมปลูก
จิตสํานึก จา นาที่ทองถิ่นดานความซื่อสัตย์สุจริต ละป้องกันผล
ประ ยชน์ทับซอน ดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอา าร ละ
ครื่องดื่ม คาตอบ ทนวิทยากร คาป้าย คาจัดทํา อกสาร คาจัด
สถานที่ ละคาใชจายอื่นๆ ที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
- ปนไปตามระ บียบระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) นาที่ 56 ลําดับที่ 10

ครงการฝึกอบรมสง สริมคุณธรรม จริยธรรม ลพัฒนาศุกยภาพใน
การปฏิบัติงานของ จา นาที่ทองถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน ครงการฝึกอบรมสง สริม
คุณธรรมจริยธรรม ละพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ จา
นาที่ทองถิ่น ดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอา าร ละ ครื่อง

ดื่ม คาตอบ ทนวิทยากร คาป้าย คาจัดทํา อกสาร คาจัดสถาน
ที่ คา ชา มารถ ละคาใชจายอื่นๆ ที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
- ปนไปตามระ บียบระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) นาที่ 55 ลําดับที่ 5
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ครงการพัฒนาขอมูลอิ ล็คทรอนิค ละระบบ ว็บไซด์ ทศบาลตําบล
ปะทิว

จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ชาพื้นที่ในการจัด ก็บขอมูลของ ว็ปไซต์ ละ
อื่นๆที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกคาใชจาย
ในการบริ ารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) นาที่ 55 ลําดับที่ 6

ครงการอบรมบทบาทของผูบริ ารทองถิ่น ละสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 12,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน ครงการอบรมบทบาทของผู
บริ ารทองถิ่น ละสมาชิกสภาทองถิ่น ดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาตอบ ทนวิทยากร คาป้าย คา
จัดทํา อกสาร คาจัดสถานที่ ละคาใชจายอื่นๆ ที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
- ปนไปตามระ บียบระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) นาที่ 56 ลําดับที่ 10

คาบํารุงรักษา ละซอม ซม จํานวน 100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบํารุงรักษาซอม ซมครุภัณฑ์ ละสิ่งกอสราง
ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ ชน ครื่องคอมพิว ตอร์ กาอี้ ครื่อง
ถาย อกสาร ครื่องปรับอากาศ ตัวรับ-สงสัญญาณ สียงตาม
สาย ลํา พง ละอุปกรณ์อื่นๆ ที่ กี่ยวของ ครื่อง ทร
สาร ครื่องพิมพ์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุสํานัก
งาน ชน กระดาษ ดินสอ ยางลบ ปากกา สุมดประวัติ ฟ้ม
อกสาร บบพิมพ์ตางๆ ทปกาว ตรายาง ธงชาติ น้ําดื่ม ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ บต ตอรี่ อุปกรณ์ ครื่องขยาย สียง คา
ถาน บต ตอรี่สํา รับใชในสํานักงาน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวัสดุตางๆ ชน ไม
กวาด ถวย ชาม ชอน กว กระจก งา ถังใสขยะ ถุงขยะ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุกอสราง จํานวน 15,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ิน ดิน ทราย ปูน ล็ก ไม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุยานพา นะ ละขนสง จํานวน 40,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา บต ตอรี่ ยางนอก ยางใน น๊อต สกรู ัว
ทียน มอน้ํารถยนต์ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ํามัน บนซิล
น้ํามันดี ซล น้ํามัน ครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุการ กษตร จํานวน 15,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาพันธุ์ไม ดิน ปุ๋ย ยาฆา มลง ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุ ฆษณา ละ ผย พร จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคากระดาษ ปส ตอร์ สี พูกัน ผนซีดี การ
ลาง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
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วัสดุคอมพิว ตอร์ จํานวน 50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา มึกพิมพ์ ครื่องบันทึกขอมูล วัสดุอุปกรณ์
ครื่องคอมพิว ตอร์ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคามิ ตอร์ไฟฟ้า มิ ตอร์น้ําประปา ตัว ชื่อม ปิด-ปิด
ก๊ส ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

ค่าสาธารณูปโภค รวม 548,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาไฟฟ้าที่ใชในราชการของสํานักงาน
ทศบาล อาคารป้องกันฯ ศูนย์บริการนักทอง ที่ยว ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 120,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาน้ําประปาที่ใชในราชการของสํานักงาน
ทศบาล อาคารป้องกันฯ ศูนย์บริการนักทอง ที่ยว ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

คาบริการ ทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ทรศัพท์ภายในจัง วัด คาสง ทรสาร ตลอดจน
คาบํารุงรักษาสาย คาบริกาติดตั้งตางๆ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบริการทางไปรษณีย์ พัสดุ ทร ลข ธนาณัติ คา
จัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
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คาบริการสื่อสาร ละ ทรคมนาคม จํานวน 48,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบริการทางดาน ทรคมนาคม คาบํารุงรักษา
สาย คาบริการติดตั้ง ละอื่นๆ ที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
งินอุด นุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ครงการ พิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย ลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น อํา ภอปะทิว จัง วัด
ชุมพร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 15,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินอุด นุนใ ก องค์การบริ ารสวนตําบล ขาไชย
ราช ตาม ครงการ พิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
ลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น อํา ภอปะ

ทิว จัง วัดชุมพร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่1)
นาที่ 4 ลําดับที่ 2

งินอุด นุนสวนราชการ

ครงการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีการตางๆ วันสําคัญ
ตามน ยบายรัฐบาล ละการสั่งการของจัง วัดชุมพร ประจําปีงบ
ประมาณ 2564

จํานวน 40,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินอุด นุนใ ก ที่วาการอํา ภอปะทิว ตาม
ครงการจัดกิจกรรมงานราชพิธี พิธีการตางๆ วันสําคัญ รือการ
ดํา นินงานตามน ยบายรัฐบาล ละการสั่งการของจัง วัด
ชุมพร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) นา 57
ลําดับที่ 14
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,253,420 บาท
งบบุคลากร รวม 1,696,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,696,320 บาท
งิน ดือนพนักงาน จํานวน 1,080,360 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนพรอมทั้ง งินปรับปรุงตํา นง ใ ก
พนักงาน ทศบาล สังกัดกองคลัง จํานวน 3 อัตรา ตํา นงผู
อํานวยการกองคลัง ตํา นงนักวิชาการจัด ก็บรายได ตํา นง
จาพนักงานพัสดุ
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัดชุมพร รื่อง
ลัก กณฑ์ กี่ยวกับอัตรา งิน ดือน ละวิธีการจาย งิน ดือน ละ

ประ ยชน์ตอบ ทนอื่น(ฉบับที่7) ลงวันที่ 4 มษายน 2559
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประจําตํา นงของผูอํานวยการกองคลัง
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัดชุมพร รื่อง
ลัก กณฑ์ กี่ยวกับอัตรา งิน ดือน ละวิธีการจาย งิน ดือน ละ

ประ ยชน์ตอบ ทนอื่น(ฉบับที่7) ลงวันที่ 4 มษายน 2559
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

คาตอบ ทนพนักงานจาง จํานวน 573,960 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนใ กพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3
อัตรา ดยคํานวนตั้งจายไว12 ดือน
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
ชุมพร รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 2
ตุลาคม 2558
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วันที่พิมพ์ : 3/11/2563 10:31:48 นา : 13/62



งบดาเนินงาน รวม 536,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,000 บาท
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประ ยชน์ กองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประ ยชน์ ก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ชน คาตอบ ทนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง คณะกรรมการตรวจงานจาง ละผูควบคุมงานกอ
สราง ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ จํานวน 17,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการของ
พนักงาน ทศบาล ละพนักงานจางสังกัดกองคลัง ซึ่ง ปนงาน รง
ดวนนอก วลาราชการปกติ รืองานที่ไมอาจทําใน วลาราชการ
- ปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562
ลงวันที่ 25 พ.ค. 2550
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

งินชวย ลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินชวย ลือการศึกบุตรใ กพนักงาน
ทศบาล สังกัดกองคลัง จํานวน 2 อัตรา ซึ่งมีสิทธิ บิก งินคาชวย
ลือการศึกษาบุตรได

- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งินสวัสดิการ
กี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ละ
กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

- ปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิง าคม 2569
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
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ค่าใช้สอย รวม 278,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ จํานวน 58,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจาง มาบสริการซึ่งมิใชการประกอบดัด ปลง ตอ
ติม สราง ต ปนงานที่ไดมาซึ่บริการของ ทศบาลตําบลปะ
ทิว ชน คา ชา ลม นังสือ รือ ขาปก นังสือ คาถาย อกสาร
ตาง ๆ คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตาง ๆ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร (คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พัก คาใชจาย
อื่น ๆ) ใ ก พนักงาน ทศบาล ละพนักงานจาง รือบุคคลอื่น ที่มี
ความจํา ปนตอง ดินทางไปราชการ ละมีสิทธิตามระ บียบที่ทาง
ราชการกํา นด
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555

ครงการปรับปรุง ผนที่ภาษี จํานวน 30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายใน ครงการปรับปรุง ผนที่ภาษี ชน คา
กระดาษ คาถาย อกสาร คาวัสดุ คาลง ปร กรม ละอุปกรณ์
ตาง ๆ ที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย ผนที่ภาษี ละ
ทะ บียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
- ปนไปตาม นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.3/ว 642 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
- ปนไปตาม นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
- ปนไปตาม นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
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ครงการผูชําระภาษีดี ดน จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายใน ครงการ ชน คาของขวัญ ของ
รางวัล ของที่ระลึก งินรางวัล คาวัสดุ ละอุปกรณ์ตาง ๆ ที่ กี่ยว
ของ ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552
- ปนไปตาม ผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) นาที่ 58 ลําดับที่ 16

คาบํารุงรักษา ละซอม ซม จํานวน 70,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบํารุงรักษาซอม ซมครุภัณฑ์ ละสิ่งกอสรางตลอด
จนทรัพย์สินอื่น ๆ ชน ครื่องคอมพิว ตอร์ กาอี้ ครื่องถาย
อกสาร ละอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ กี่ยวของ ครื่อง ทรสาร ครื่องพิมพ
ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

ค่าวัสดุ รวม 141,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุสํานัก
งาน ชน กระดาษ ดินสอ ยางลบ ปากกา สมุด ประวัติ ฟ้ม
อกสาร บบพิมพ์ตาง ๆ ทปกาว ตรายาง ธงชาติ น้ําดื่ม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุยานพา นะ ละขนสง จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา บต ตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น๊อต สกรู ัว
ทียน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
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วัสดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 3,600 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ํามัน
บนซิน น้ํามันดี ซล น้ํามัน ครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุ ฆษณา ละ ผย พร จํานวน 3,000 บาท

- พื่อจาย ปนคากระดาษ ปส ตอร์ สี พูกัน ผนซีดี การ
ลาง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุคอมพิว ตอร์ จํานวน 70,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตัวบันทึกขอมูล มึกพิมพ์ อุปกรณ์ ครื่อง
คอมพิว ตอร์ ัวพิมพ์สํา รับ ครื่องพิมพ์ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบริการทางไปรษณีย์ พัสดุ ธนาณัติ คาจัดซื้อดวง
ตราไปรษณียากร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
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งบลงทุน รวม 20,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

จัดซื้อ ครื่องพิมพ์ จํานวน 8,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ Multifunction บบฉีด มึก
พรอมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ซึ่งมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- ปนอุกรณ์ที่มีความสามารถ ปน Printer, Copier, Scanner
ละ Fax ภายใน ครื่อง ดียวกัน

- ปน ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (INk Tank Printer) จาก รงงานผูผลิต
-มีความละ อียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความ ร็วในการพิมพ์ขาวดําสํา รับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27
นาตอนาที (ppm) รือ 8 ภาพตอนาที (ipm)

-มีความ ร็วในการพิมพ์สี รับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 นาตอ
นาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-สามารถส กน อกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
-มีความละ อียดในการส กนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีถาดป้อน อกสารอัต นมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถายสํา นา อกสารไดทั้งสี ละขาวดํา
-สามารถทําสํา นาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สํา นา
-สามารถยอ ละขยายได 25 ถึง 400 ปอร์ ซ็นต์
-มีชอง ชื่อมตอ (Inrerface) บบ USB 2.0 รือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

-สามารถใชงานผาน ครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)
ได
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 ผน
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal ละ Custom
- ปนไปตาม ลัก กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐาน
คณุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วัน
ที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจ ละสังคม
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จัดซื้อ ครื่องสํารองไฟ จํานวน 12,500 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 5 ครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา15 นาที
- ปนไปตาม ลัก กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐาน
คณุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วัน
ที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจ ละสังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,380,090 บาท

งบบุคลากร รวม 1,415,090 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,415,090 บาท
งิน ดือนพนักงาน จํานวน 307,920 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนพรอมทั้ง งินปรับปรุงตํา นง ใ
ก พนักงาน ทศบาล จํานวน 1 อัตรา ได ก ตํา นง จา

พนักงานป้องกันฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 293,400 บาท

- พื่อจาย ปนคาจาง พรอมทั้ง ปน งินปรับปรุงคาจางประจําปีใ
กลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา

- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

คาตอบ ทนพนักงานจาง จํานวน 783,770 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนใ กพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 5 อัตรา ดยคํานวณตั้งจายไว 12 ดือน
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
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งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวใ กพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ดยคํานวณตั้งไว 12 ดือน
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
ชุมพร รื่อง กํา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑ์การใ
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)

งบดาเนินงาน รวม 948,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการของ
พนักงาน ทศบาล ละพนักงานจาง ซึ่ง ปนงาน รงดวนนอก วลา
ราชการปกติ รืองานที่ไมอาจทําใน วลาราชการ
- ปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562
ลงวันที่ 25 พ.ค. 2550

งินชวย ลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบุตรใ ก ลูกจาง
ประจํา ซึ่งมีสิทธิ บิก งินคาชวย ลือการศึกษาบุตรได
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งินสวัสดิการ
กี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ละ
กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

- ปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิง าคม 2559
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ค่าใช้สอย รวม 458,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการ ซึ่งมิใชการประกอบดัด
ปลง ตอ ติม สราง ต ปนงานที่ไดมาซึ่งบริการของ ทศบาล

ตําบลปะทิว ชน คา ขา ลม นังสือ รือ ขาปก นังสือ คาถาย
อกสารตางๆ คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตาง ๆ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร (คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พัก) ใ
ก พนักงาน ทศบาล ละพนักงานจาง รือบุคคลอื่นที่มีความจํา
ปนตอง ดินทางไปราชการ ละมีสิทธิตามระ บียบที่ทางราชการ
กํา นด
-ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ ดินทาง
ไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555

ครงการชวย ลือผูประสบภัยภายใน ขต ทศบาล จํานวน 40,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการชวย ลือผูประสบภัยตางๆ ชน คา
กระ บื้อง สังกะสี ไม วัสดุอุปกรณ์ตางๆที่ กี่ยวของ รวมถึง งินชวย
ลือผูประสบภัยตามระ บียบฯ

- ปนไปตาม ผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 5ปี (พ.ศ
. 2561-2565) นา 59 ลําดับที่ 19
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ครงการป้องกัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศกาลตางๆ จํานวน 23,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายใน ครงการฯ ชน คาวารสารประชา
สัมพันธ์ คาจัดทําป้าย คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ที่
กี่ยวของ คาตอบ ทนการปฏิบัติงาน ฯลฯ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5ปี (พ.ศ.2561-2565) นา 59
ลําดับที่ 21

ครงการฝึกอบรมการป้องกัน ละระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายใน ครงการฯ ชน คาตอบ ทนวิทยากร คา
จัดทําป้าย คาจัดทํา อกสาร คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์ที่ กี่ยวของ คาตอบ ทนการปฏิบัติงาน ฯลฯ
-ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดฝึก
อบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5ปี (พ.ศ.2561-2565) นา 60

ลําดับที่ 24
ครงการฝึกอบรม ลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ทศบาล
ตําบลปะทิว

จํานวน 100,000 บาท

- พื่อ ปนคาใชจายใน ครงการฝึกอบรม ลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ ทศบาลตําบลปะทิว
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ ขารับการฝึก
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม(ฉบับที่ 2) นาที1่ ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษา ละซอม ซม จํานวน 200,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบํารุงรักษาซอม ซมครุภัณฑ์ ละสิ่งกอสราง
ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ ชน ครื่องคอมพิว ตอร์ กาอี้ ครื่อง
ถาย อกสาร ครื่องปรับอากาศ ตัวรับ-สงสัญญาณ สียงตาม
สาย ลํา พง ละอุปกรณ์อื่นๆ ที่ กี่ยวของ ครื่อง ทร
สาร ครื่องพิมพ์ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 475,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุสํานัก
งาน ชน กระดาษ ดินสอ ยางลบ ปากกา สมุดประวัติ ฟ้ม
อกสาร บบพิมพ์ตางๆ ทปกาว ตรายาง ธงชาติ น้ําดื่ม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ บต ตอรี่ อุปกรณ์ ครื่องขยาย สียง คาถาน
บต ตอรี่สํา รับใชในสํานักงาน ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ิน ดิน ทราย ปูน ล็ก ไม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุยานพา นะ ละขนสง จํานวน 200,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา บต ตอรี่ ยางนอก ยางใน น๊อต สกรู ัว
ทียน มอน้ํารถยนต์ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ํามัน บนซิล
น้ํามันดี ซล น้ํามัน ครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุการ กษตร จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาพันธุ์ไม ดิน ปุ๋ย ยาฆา มลง ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
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วัสดุ ฆษณา ละ ผย พร จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคากระดาษ ปส ตอร์ สี พูกัน ผนซีดี การ
ลาง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุ ครื่อง ตงกาย จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา สื้อ กาง กง ชุดดับ พลิง รอง ทา มวด ฯลฯ
ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุคอมพิว ตอร์ จํานวน 15,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา มึกพิมพ์ ครื่องบันทึกขอมูล วัสดุอุปกรณ์ ครื่อง
คอมพิว ตอร์ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุ ครื่องดับ พลิง จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาน้ํายา คมีสํา รับบรรจุในถังดับ พลิง ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุอื่น จํานวน 60,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ัวฉีดดับ พลิง ทอ ยกสาย วาล์ว ปิด-ปิดน้ําดับ
พลิง ถัง คมีดับ พลิง อุปกรณ์ ครื่องปัมน้ํา ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครื่องปรับอากาศ บบ ยกสวน จํานวน 17,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ครื่องปรับอากาศ บบ ยกสวน ชนิดติด
ผนัง (รวมคาติดตั้ง) ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1 ครื่อง
คุณลักษณะ
1. ขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู
2.ราคาที่กํา นด ปนราคารวมคาติดตั้ง
3. ครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความ ย็น ขนาดไม
กิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสา กรรม ละฉลากประ ยัดไฟ บอร์ 5
4.ตอง ปน ครื่องปรับอากาศที่ประกอบสํา ร็จรูปทั้งชุด ทั้ง นวย
สงความ ย็น ละ นวยระบายความรอนจาก รงงาน ดียวกัน
5.มีความ นวง วลาการทํางานของคอม พรส ซอร์
6. การติดตั้ง ครื่องปรับอากาศ
6.1 บบ ยกสวน ประกอบดวย อุปกรณ์ สวิตซ์ 1 ตัว ทอทอง
ดงไปกลับ ุมฉนวนยาว 4 มตร สายไฟยาวไม กิน 15 มตร

- ปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 970,870 บาท

งบบุคลากร รวม 735,870 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 735,870 บาท
งิน ดือนพนักงาน จํานวน 656,160 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนพรอมทั้ง งินปรับปรุงตํา นงใ
ก พนักงาน ทศบาล สังกัดกองการ

ศึกษา จํานวน 2 อัตรา (วาง 1 อัตรา) ได กตํา นง ผอ.กองการ
ศึกษา นักวิชาการศึกษา

คาตอบ ทนพนักงานจาง จํานวน 69,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนใ กพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา (วาง)
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งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 10,710 บาท

- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ กพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา (วาง)

งบดาเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
งินชวย ลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินชวยค ลือการศึกษาบุตรใ กพนักงาน
ทศบาล ซึ่งมีสิทธิ บิก งินคาชวย ลือการศึกษาบุตรได
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งินสวัสดิการ
กี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละ
กไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที3่) พ.ศ.2549

- ปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิง าคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ จํานวน 25,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการ ซึ่งมิใชการประกอบดัด
ปลง ตอ ติม สราง ต ปนงานที่ไดมาซึ่งบริการของ ทศบาล

ตําบลปะทิว ชน คา ขา ลม นังสือ รือ ขาปก นังสือ คาถาย
อกสารตางๆ คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตาง ๆ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
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รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ จํานวน 45,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร (คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พัก) ใ
ก พนักงาน ทศบาล ละพนักงานจาง รือบุคคลอื่นที่มีความจํา
ปนตอง ดินทางไปราชการ ละมีสิทธิตามระ บียบที่ทางราชการ
กํา นด
-ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ ดินทาง
ไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555

คาบํารุงรักษา ละซอม ซม จํานวน 15,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบํารุงรักษาซอม ซมครุภัณฑ์ ละสิ่งกอสราง
ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ ชน ครื่องคอมพิว ตอร์ กาอี้ ครื่อง
ถาย อกสาร ครื่องปรับอากาศ ตัวรับ-สงสัญญาณ สียงตาม
สาย ลํา พง ละอุปกรณ์อื่นๆ ที่ กี่ยวของ ครื่อง ทร
สาร ครื่องพิมพ์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุสํานัก
งาน ชน กระดาษ ดินสอ ยางลบ ปากกา สุมดประวัติ ฟ้ม
อกสาร บบพิมพ์ตางๆ ทปกาว ตรายาง ธงชาติ น้ําดื่ม ฯลฯ

วัสดุ ฆษณา ละ ผย พร จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคากระดาษ ปส ตอร์ สี พูกัน ผนซีดี การ
ลาง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ

วัสดุคอมพิว ตอร์ จํานวน 60,000 บาท

- พื่อ ปนคา ตัวบันทึกขอมูล มึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ ครื่ิอง
คอมพิว ตอร์ ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
งินอุด นุนสวนราชการ

ครงการสง สริมคุณภาพผู รียนสูมาตรฐานการศึกษา จํานวน 40,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินอุด นุนใ ก รง รียนปะทิววิทยา ตาม ครงการ
สง สริมคุณภาพผู รียน สูมาตรฐานการศึกษา
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ กไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นา 65
ลําดับที่ 39

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,248,160 บาท
งบบุคลากร รวม 740,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 740,600 บาท
งิน ดือนพนักงาน จํานวน 638,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนรวมทั้งปรับปรุง งิน ดือนใ กพนักงาน
ครู จํานวน 2 อัตรา

คาตอบ ทนพนักงานจาง จํานวน 102,600 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจาง รือคาตอบ ทนใ กพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา

งบดาเนินงาน รวม 2,241,560 บาท
ค่าใช้สอย รวม 778,930 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจาง มาทําสิ่งของ คา ฆษณา ผย พร คาจาง
มาบริการ คาธรรม นียม คาลงทะ บียนฯ ฯลฯ
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รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

ครงการ ด็กปฐมวัยใสใจภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 3,500 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในกิจกรรมที่ ปนภูมิปัญญาทองถิ่น ชน
การจักสาน ดนตรีไทย ทําขนมไทย ได กคาวัสดุอุปกรณ์ ละอื่นๆ
ที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.261-2565) นา 63 ลําดับ
ที่ 33

ครงการป้องกันภัยในศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กบานบางสน จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาป้องกันภัยในศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กบานบางสน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่2) นาที่ 2 ลําดับที2่

ครงการฝึกอบรม ละสง สริมการ รียนรูนอก อง รียนของ ด็ก ล็ก จํานวน 10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ชา มารถ คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาป้าย คา
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ป้นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นา 61

ครงการฝึกอบรมสง สริมการพัฒนาครู ละบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 15,000 บาท

- พื่อจาย ปน คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คา ชา มารถ คาของที่
ระลึก
คาวัสดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น คา ชาที่พัก คาป้าย ละอื่นๆที่
กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นา 61
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ครงการ พิ่มไอ อดีน พิ่มไอคิว ละอีคิว จํานวน 3,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายใน ครงการ ชน คาอา าร ละ ครื่ิอง
ดื่ม คาป้าย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี( พศ.2561-2565) นาที6่1
ลําดับที่ 25

ครงการศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทิดไทองค์ราชัน จํานวน 15,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดกิจกรรมวันพอ 5 ธันวาคม วัน ม 12
สิง าคม ละวันสําคัญอื่นๆ ชนคาอา าร ละ ครื่องดื่ม คา
ป้าย คา ปส ตอร์ คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการสงนักกีฬา ขา
รวมการ ขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ขอ 4
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี( พศ.2561-2565) นาที6่2
ลําดับที่ 32

ครงการศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กบานบางสนใสใจสิ่ง วดลอม จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายใน ครงการฯ ชนกิจกรรมการกําจัดขยะ
อินทรีย์ในครัว รือน ดยการ ลี้ยงใส ดือนดิน กิจกรรมคัด ยกขยะ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการสงนักกีฬา ขา
รวมการ ขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ขอ 4
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 63
ลําดับที่ 35

ครงการ ศรษฐกิจพอ พียงใน ด็กปฐมวัย จํานวน 4,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายกิจกรรมปลูกผักสวนครัว,กิจกรรมออม
ทรัพย์ พื่อชีวิต
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการสงนักกีฬา ขา
รวมการ ขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ขอ 4
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นา 89
ลําดับที1่33
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ครงการสง สริมพัฒนาการของ ด็ก ล็ก จํานวน 31,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม นูนอย
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมคณิตศาสตร์ สนสนุก ละกิจกรรม นูนอย
อ รบิค ฯลฯ

-ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษา งชาติ พ.ศ. 2542 ละที่
กไข พิ่ม ติมถีง (ฉบับที3่) พ.ศ.2553

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นา 61
ลําดับที่ 28

ครงการสนับสนุนคาใชจายการบริ ารสถานศึกษา จํานวน 612,430 บาท

- พื่อจาย ปนคาจาง มาประกอบอา ารกลางวันสํา รับ ด็กนัก
รียนของศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กบานบางสน จํานวน 78 คนๆละ20
บาท/วัน จํานวน 245 วัน ตั้งไว 382,200 บาท
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นา 63
ลําดับที่ 35
- พื่อจาย ปนคาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว 40,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาจัดการ รียนการสอน อัตราคนละ 1,700
บาท/ปี ได กคาจัดซื้อสื่อการ รียนการสอน วัสดุการศึกษา ครื่อง
ลนพัฒนาการ ด็ก ฯลฯ ตั้งไว 132,600 บาท
- พื่อจาย ปนคา นังสือ รียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี(อายุ3-5
ปี) จํานวน 51 คน ตั้งไว 10,200 บาท
- พื่อจาย ปนคาอุปกรณ์การ รียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี(อายุ3-
5ปี) จํานวน 51 คน ตั้งไว 10,200 บาท
- พื่อจาย ปนคา ครื่อง บบนัก รียน อัตราคนละ 300
บาท/ปี(อายุ3-5ปี) จํานวน 51 คน ตั้งไว 15,300 บาท
- พื่อจาย ปนคากิจกรรมพัฒนาผู รียน อัตราคนละ 430
บาท/ปี(อายุ3-5ปี) จํานวน 51 คน ตั้งไว 21,930 บาท
- ปฏิบัติตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2
/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ละ นังสือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2259
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นา 63
ลําดับที3่5
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ครงการสายใย งรัก จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม ยี่ยมบาน กิจกรรมพา
นอง ขาวัด
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการสงนักกีฬา ขา
รวมการ ขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ขอ 4
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 62
ลําดับที่ 30

ครงการอบรม ละการ ลก ปลี่ยน รียนรู พื่อสง สริมทักษะการ ลี้ยง
ดู ด็กปฐมวัย

จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ครงการ ชน คาอา าร ละ ครื่อง
ดื่ม คาตอบ ทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ที่ กี่ยวของ
-ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษา งชาติ พ.ศ.2542 ละที่
กไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที3่) พ.ศ.2553
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นาที6่2
ลําดับที่ 29

คาบํารุงรักษา ละซอม ซม จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบํารุงรักษาซอม ซมครุภัณฑ์ ละสิ่งกอสรางตลอด
จนทรัพย์สินอื่นๆ ชน ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่อง
พิมพ์ กาอี้ ครื่องถาย อกสาร ครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,355,630 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุสํานัก
งาน ชน กระดาษ ดินสอ ยางลบ ปากกา สุมดประวัติ ฟ้ม
อกสาร บบพิมพ์ตางๆ ทปกาว ตรายาง ธงชาติ น้ําดื่ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ บต ตอรี่ อุปกรณ์ ครื่องขยาย สียง คา
ถาน บต ตอรี่ คา ลอดไฟ คาสายไฟ คาปลั๊กไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 25,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวัสดุตางๆ ชน ไม
กวาด ถวย ชาม ชอน กว กระจก งา ถังใสขยะ ถุงขยะ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
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คาอา าร สริม (นม) จํานวน 1,220,630 บาท

1) พื่อจาย ปนคาจัดซื้ออา าร สริม(นม) ใ ก ด็ก รียนของศูนย์
พัฒนา ด็ก ล็กบานบางสน จํานวน 78 คนๆละ 7.37
บาท จํานวน 260 วัน ตั้งไว 149,470 บาท
2) พื่อจาย ปนคาจัดซื้ออา าร สริม(นม) ใ ก ด็กนัก รียน
รง รียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บํารุง) จํานวน 559
คนๆละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ตั้งไว 1,071,160 บาท

วัสดุกอสราง จํานวน 35,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ิน ดิน ทราย ปูน ล็ก ไม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ พทย์ จํานวน 10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อยาสามัญประจําบาน ฯลฯ รือ อื่นๆที่
จํา นกตามวัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ พทย์

วัสดุการ กษตร จํานวน 10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาพันธุ์ไม ดิน ปุ๋ย ยาฆา มลง ฯลฯ
วัสดุ ฆษณา ละ ผย พร จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคากระดาษ ปส ตอร์ สี พูกัน ผนซิดี การ
ลาง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ

วัสดุคอมพิว ตอร์ จํานวน 15,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบันทึกขอมูล มึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ ครื่อง
คอมพิว ตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 107,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาไฟฟ้าที่ใชในราชการของศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กบาน
บางสน

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาน้ําประปาที่ใชในราชการของศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
บานบางสน

คาบริการ ทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ทรศัพท์ภายในจัง วัด คาบํารุงรักษา คาบริการ
ตางๆ ฯลฯ
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คาบริการสื่อสาร ละ ทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบริการอิน ตอร์ น็ตราย ดือน คาบํารุงรักษา คา
อื่นๆที่ กี่ยวของ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 2,266,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,266,000 บาท
งินอุด นุนสวนราชการ

ครงการ ปิดบานคุณธรรมวิถีพุทธ วิถีไทย วิถีพอ พียง จํานวน 30,000 บาท

- พื่อจาย งินอุด นุนใ ก รง รียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธ
ราษฎร์บํารุง)
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ กไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นาที6่5
ลําดับที4่2

ครงการอา ารกลางวันของ ด็กนัก รียน รง รียนอนุบาลปะทิว (บาง
สนพิพิธราษฎร์บํารุง)

จํานวน 2,236,000 บาท

1) พื่อจาย ปน งินอุด นุน ครงการอา ารกลางวันของ ด็กนัก
รียนใ ก รง รียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์
บํารุง) จํานวน 559 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 100 วัน ภาค
การศึกษาที่ 2/2563 ปน งิน 1,118,000 บาท
2) พื่อจาย ปน งินอุด นุน ครงการอา ารกลางวันของ ด็กนัก
รียนใ ก รง รียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์
บํารุง) จํานวน 559 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 100 วัน ภาค
การศึกษาที่ 1/2564 ปน งิน 1,118,000 บาท
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นาที6่5
ลําดับที4่0
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,198,320 บาท

งบบุคลากร รวม 1,022,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,022,720 บาท
งิน ดือนพนักงาน จํานวน 820,560 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนพรอมทั้ง งินปรับปรุงตํา นงใ ก
พนักงาน ทศบาล สังกัดกองสาธารณ
สุข จํานวน 2 อัตรา ตํา นง ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ละ
ตํา นงนักวิชาการสาธารณสุข

งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประจําตํา นงของผูอํานวยการกองสาธารณสุข
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
ชุมพร รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับอัตรา งิน ดือน ละวิธีจาย งิน ดือน
ละประ ยชน์ตอบ ทนอื่น(ฉบับที7่) ลงวันที่ 4 มษายน 2559

คาตอบ ทนพนักงานจาง จํานวน 154,760 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทนใ กพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ดยคํานวณตั้งจายใว 12 ดือน

งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 5,400 บาท

- พื่อจาย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวใ กพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ดยคํานวณตั้งจายใว 12 ดือน

งบดาเนินงาน รวม 175,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการของ
พนักงาน ทศบาล ละพนักงานจาง สังกัดกองสาธารณสุข ซึ่ง ปน
งาน รงดวนนอก วลาราชการปกติ รืองานที่ไมอาจทําใน วลา
ราชการ
- ปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562
ลงวันที่ 25 พ.ค. 2550
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการ ซึ่งมิใชการประกอบดัด
ปลง ตอ ติม สราง ต ปนงานที่ไดมาซึ่งบริการของ ทศบาล

ตําบลปะทิว ชน คา ขา ลม นังสือ รือ ขาปก นังสือ คาถาย
อกสารตางๆ คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตาง ๆ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร (คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พัก) ใ
ก พนักงาน ทศบาล ละพนักงานจาง รือบุคคลอื่นที่มีความจํา
ปนตอง ดินทางไปราชการ ละมีสิทธิตามระ บียบที่ทางราชการ
กํา นด
-ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ ดินทาง
ไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555

คาบํารุงรักษา ละซอม ซม จํานวน 30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบํารุงรักษาซอม ซมครุภัณฑ์ ละสิ่งกอสราง
ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ ชน ครื่องคอมพิว ตอร์ กาอี้ ครื่อง
ถาย อกสาร ครื่องปรับอากาศ ตัวรับ-สงสัญญาณ สียงตาม
สาย ลํา พง ละอุปกรณ์อื่นๆ ที่ กี่ยวของ ครื่อง ทร
สาร ครื่องพิมพ์ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 68,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุสํานัก
งาน ชน กระดาษ ดินสอ ยางลบ ปากกา สุมดประวัติ ฟ้ม
อกสาร บบพิมพ์ตางๆ ทปกาว ตรายาง ธงชาติ น้ําดื่ม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุยานพา นะ ละขนสง จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา บต ตอรี่ ยางนอก ยางใน น๊อต สกรู ัว
ทียน มอน้ํารถยนต์ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 3,600 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ํามัน บนซิล
น้ํามันดี ซล น้ํามัน ครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ พทย์ จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคายาสามัญประจําบาน ละอื่นๆ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2541

วัสดุการ กษตร จํานวน 15,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาพันธุ์ไม ดิน ปุ๋ย ยากําจัด มลง ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2541

วัสดุ ฆษณา ละ ผย พร จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคากระดาษ ปส ตอร์ สี พูกัน ผนซีดี การ
ลาง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2541
ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
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วัสดุคอมพิว ตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตัวบันทึกขอมูล มึกพิมพ์ อุปกรณ์ ครื่อง
คอมพิว ตอร์ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2541

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบริการทางไปรษณีย์ พัสดุ ทร ลข ธนาณัติ คา
จัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 404,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 404,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 404,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจาง มาสํารวจขอมูลสัตว์ ละขึ้นทะ บียน
สัตว์ ละอื่นๆที่ กี่ยวของ ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

ครงการ อสม.รวมน้ําใจสราง ด็กไทยปัญญา ลิศดวยไอ อดีน จํานวน 27,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน ครงการฯ ชน คาอา าร
ละ ครื่องดื่ม คาตอบ ทนวิทยากร คาป้าย คาจัดสถานที่ ละ

อื่นๆที่ กี่ยวของ ฯลฯ( ครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข )
- ปนไปตาม นังสือ กรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1505 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 69
ลําดับที่ 58
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ครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี ขียว จํานวน 10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน ครงการทองถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี ขียว ชน คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาดิน คาพันธุ์
ไม คาปุ๋ย ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการสงนักกีฬา ขา
รวมการ ขงขัน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ขอ 4
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 68
ลําดับที่ 56

ครงการฝึกอบรมการจัดการขยะ ละสิ่ง วดลอมชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน ครงการฯ ชน คาอา าร
ละ ครื่องดื่ม คาตอบ ทนวิทยากร คาป้าย คาจัดสถานที่ ละ

อื่นๆที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 70
ลําดับที่ 62

ครงการฝึกอบรมใ ความรู กี่ยวกับกฎ มายคุมครองผูบริ ภค จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน ครงการฯ ชน คาอา าร
ละ ครื่องดื่ม คาตอบ ทนวิทยากร คาป้าย คาสถานที่ ละอื่นๆที่
กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 66
ลําดับที่ 44
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ครงการฝึกอบรมใ ความรูรณรงค์ป้องกัน ละ กไขปัญ ายา สพติด
ใน ขต ทศบาลตําบลปะทิว

จํานวน 25,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน ครงการฯ ชน คาอา าร
ละ ครื่องดื่ม คาตอบ ทนวิทยากร คาป้าย คาสถานที่ ละอื่นๆที่
กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 67
ลําดับที่ 53

ครงการฝึกอบรมใ ความรู รื่อง รคติดตอ ละ รคอุบัติใ ม จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน ครงการฯ ชน คาอา าร
ละ ครื่องดื่ม คาตอบ ทนวิทยากร คาป้าย คาสถานที่ ละอื่นๆ

ที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 67
ลําดับที่ 49

ครงการฝึกอบรมใ ความรูวัน อดส์ ลก (1 ธ.ค.) จํานวน 15,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน ครงการฯ ชน คาอา าร
ละ ครื่องดื่ม คาตอบ ทนวิทยากร คาป้าย คาสถานที่ ละอื่นๆที่
กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 66
ลําดับที่ 47
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ครงการรณรงค์ป้องกันควบคุม รคไข ลือดออก จํานวน 60,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน ครงการฯ ชน คาจัดทํา
อกสาร คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาตอบ ทนวิทยากร คาป้าย คา
สถานที่ ละอื่นๆที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (4)
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 66
ลําดับที่ 45

ครงการสัตว์ปลอด รค คนปลอดภัย จาก รคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน ครงการฯ ชน คาวัคซีน คา
วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการ พทย์ ชน ข็ม ถุงมือ ไซริ่ง ละอื่นๆที่
กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (4)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 68
ลําดับที่ 54

ครงการใ ความรูกับ ยาวชนในการวาง ผน ละ ตรียมความพรอม
การตั้งครรภ์กอนวัยอันควร

จํานวน 25,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน ครงการฯ ชน คาอา าร
ละ ครื่องดื่ม คาตอบ ทนวิทยากร คาป้าย คาสถานที่ ละอื่นๆที่
กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 66
ลําดับที่ 46
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ครงการอบรมใ ความรูการปฐมพยาบาล บื้องตน จํานวน 28,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน ครงการฯ ชน คาอา าร
ละ ครื่องดื่ม คาตอบ ทนวิทยากร คาป้าย คาจัดสถานที่ ละ

อื่นๆที่ กี่ยวของ ฯลฯ( ครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข )
- ปนไปตาม นังสือ กรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1505 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 69
ลําดับที่ 60

ครงการอบรมใ ความรูสุขาภิบาลอา าร อา ารปลอดภัย คน
ปลอด รค

จํานวน 34,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน ครงการฯ ชน คาอา าร
ละ ครื่องดื่ม คาตอบ ทนวิทยากร คาป้าย คาจัดสถานที่ ละ

อื่นๆที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่2) นาที่ 3 ลําดับที่ 4

ครงการอบรมใ ความรู มอ มูบาน/ชุมชน จํานวน 25,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน ครงการฯ ชน คาอา าร
ละ ครื่องดื่ม คาตอบ ทนวิทยากร คาป้าย คาจัดสถานที่ ละ

อื่นๆที่ กี่ยวของ ฯลฯ( ครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข )
- ปนไปตาม นังสือ กรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1505 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 69
ลําดับที่ 59
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ครงการออกกําลังกาย พื่อสุขภาพ จํานวน 40,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน ครงการฯ ชน คาตอบ ทน
ผูนํา ตน คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ ที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสือ กรมการปกครอง ที่ มท 0303/ว 309 ลงวัน
ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ละ นังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค
0409.7/ว6 ลงวันที่ 19 มกราคม 2547 รื่องคาตอบ ทนผูนํา
การออกกําลังกาย
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่67 ลําดับ
ที่51

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,603,040 บาท

งบบุคลากร รวม 1,299,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,299,440 บาท
งิน ดือนพนักงาน จํานวน 773,880 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนพรอมทั้ง งินปรับปรุงตํา นงใ ก
พนักงาน ทศบาล สังกัดกองชาง จํานวน 2 อัตรา ตํา นง ผู
อํานวยการกองชาง ละตํา นงนายชาง ยธา ระดับอาวุ ส

งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประจําตํา นงผูอํานวยการกองชาง
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
ชุมพร รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับอัตรา งิน ดือน ละวิธีการจาย งิน
ดือน ละประ ยชน์ตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 4
มษายน 2559

คาตอบ ทนพนักงานจาง จํานวน 471,560 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนใ กพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ละพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา ดยคํานวณตั้งจายใว 12 ดือน

งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวใ กพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา ดยคํานวณตั้งจายใว 12 ดือน
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งบดาเนินงาน รวม 303,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการของ
พนักงาน ทศบาล ละพนักงานจาง สังกัดกองชาง ซึ่ง ปนงาน รง
ดวนนอกว วลาราชการปกติ รืองานที่ไมอาจทําใน วลา
ราชการ ถือปฏิบัติตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.4/ว 4562 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2550

งินชวย ลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบุตรใ ก พนักงาน
ทศบาล ซึ่งมีสิทธิ บิก งินคาชวย ลือการศึกษาบุตรได
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งินสวัสดิการ
กี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ละ
กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

- ปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิง าคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการ ชนคา ขา ลม นังสือ รือ ขาปก
นังสือ คาถาย อกสารตางๆ คาธรรม นียม คาลงทะ บียน

ตางๆ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
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รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร (คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พัก) ใ
ก พนักงาน ทศบาล ละพนักงานจาง รือบุคคลอื่นที่มีความจํา
ปนตอง ดินทางไปราชการ ละมีสิทธิตามระ บียบที่ทางราชการ
กํา นด
-ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ ดินทาง
ไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555

คาบํารุงรักษา ละซอม ซม จํานวน 30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบํารุงรักษาซอม ซมครุภัณฑ์ ละสิ่งกอสราง
ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ ชน ครื่องคอมพิว ตอร์ กาอี้ ครื่อง
ถาย อกสาร ครื่องปรับอากาศ ตัวรับ-สงสัญญาณ สียงตาม
สาย ลํา พง ละอุปกรณ์อื่นๆ ที่ กี่ยวของ ครื่อง ทร
สาร ครื่องพิมพ์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 118,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุสํานัก
งาน ชน กระดาษ ดินสอ ยางลบ ปากกา สุมดประวัติ ฟ้ม
อกสาร บบพิมพ์ตางๆ ทปกาว ตรายาง ธงชาติ น้ําดื่ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ บต ตอรี่ อุปกรณ์ขยาย สียง คาสาย
ไฟ คา ลอดไฟ คาปลั๊กไฟ ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ิน ดิน ทราย ปูน ล็ก ไม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
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วัสดุยานพา นะ ละขนสง จํานวน 10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา บต ตอรี่ ยางนอก ยางใน น๊อต สกรู ัว
ทียน มอน้ํารถยนต์ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 3,600 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ํามัน บนซิล
น้ํามันดี ซล น้ํามัน ครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุ ฆษณา ละ ผย พร จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคากระดาษ ปส ตอร์ สี พูกัน ผนซีดี การ
ลาง- อัด-ขยายภาพ ฯลฯ

วัสดุคอมพิว ตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตัวบันทึกขอมูล มึกพิมพ์ อุปกรณ์คอมพิว ตอร์ฯ
ลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาไฟฟ้าสาธารณะที่ กิน 10% ตาม ลัก กณฑ์ที่
กํา นด ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน รวม 877,800 บาท
งบดาเนินงาน รวม 545,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

ครงการจาง มาบริการตัด ญาไ ลทาง จํานวน 120,000 บาท

- พื่อ ปนคาจาง มาบริการตัด ญาไ ลทาง
- ปนไปตาม ลัก กณฑ์การดํา นินการจาง อกชน ละการ บิกจาย
งินคาจาง มาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 ก

.ค. 2563
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คาบํารุงรักษา ละซอม ซม จํานวน 50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบํารุงรักษาซอม ซมครุภัณฑ์ ละสิ่งกอสราง
ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ ชน ครื่องคอมพิว ตอร์ กาอี้ ครื่อง
ถาย อกสาร ครื่องปรับอากาศ ตัวรับ-สงสัญญาณ สียงตาม
สาย ลํา พง ละอุปกรณ์อื่นๆ ที่ กี่ยวของ ครื่อง ทร
สาร ครื่องพิมพ์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 375,000 บาท
วัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ จํานวน 235,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ บต ตอรี่ อุปกรณ์ ครื่องขยาย สียง คา
ถาน บต ตอรี่สํา รับใชในสํานักงาน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุกอสราง จํานวน 60,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ิน ดิน ทราย ปูน ล็ก ไม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุยานพา นะ ละขนสง จํานวน 50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา บต ตอรี่ ยางนอก ยางใน น๊อต สกรู ัว
ทียน มอน้ํารถยนต์ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ํามัน บนซิล
น้ํามันดี ซล น้ํามัน ครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
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งบลงทุน รวม 332,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 332,800 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูป ภค

กอสรางทอระบายน้ํา คสล.ถนนสายปะทิว - ทา ซะ (ตรงขามป้อม
ตํารวจ)

จํานวน 312,800 บาท

- พื่อจาย ปนคากอสรางทอระบายน้ํา คสล. ถนนสายปะทิว-ทา
ซะ(ตรงขามป้อมตํารวจ) ขนาด Dia ๐.๖๐ มตร ยาว ๑๐๐
มตร พรอมบอพักน้ํา คสล. ขนาด ๐.๘๐ x๑.๐๐ x ๑.๒๐
มตร จํานวน ๑๑ บอ (ตามรูป บบรายการละ อียดที่ ทศบาล
กํา นด)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) พิ่ม
ติม (ฉบับที่ ๓) นาที่ ๑ ลําดับที่ ๓

ครงการ งินชด ชยคางานกอสราง (k) จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินชด ชยคางานกอสรางตามสัญญา บบปรับราคา
ได(คา K) ใ กผูประกอบอาชีพงานกอสราง ละผูประกอบอาชีพ
อื่น
-ตาม นังสือสํานัก ลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลง
วันที่ 24 สิง าคม 2532 รื่องการพิจารณาชวย ลือผูประกอบ
อาชีพงานกอสราง ละผูประกอบอาชีพอื่น
-ตาม นังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0407/ว85 ลงวัน
ที่ 13 กรกฎาคม 2541

งานสวนสาธารณะ รวม 248,100 บาท
งบดาเนินงาน รวม 248,100 บาท

ค่าใช้สอย รวม 233,100 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ จํานวน 228,100 บาท

- พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการดู ลสวนสาธารณะภายใน ขต
ทศบาล
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คาบํารุงรักษา ละซอม ซม จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบํารุงรักษาซอม ซมครุภัณฑ์ ละสิ่งกอสราง
ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ ชน ครื่องคอมพิว ตอร์ กาอี้ ครื่อง
ถาย อกสาร ครื่องปรับอากาศ ตัวรับ-สงสัญญาณ สียงตาม
สาย ลํา พง ละอุปกรณ์อื่นๆ ที่ กี่ยวของ ครื่อง ทร
สาร ครื่องพิมพ์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ บต ตอรี่ อุปกรณ์ ครื่องขยาย สียง คา
ถาน บต ตอรี่สํา รับใชในสํานักงาน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ิน ดิน ทราย ปูน ล็ก ไม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุการ กษตร จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อพันธุ์ไม ปุย ดิน วัสดุ พาะชํา ยากําจัดศัตรู
พืช ยากําจัด มลงตางๆ ฯลฯ

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,790,610 บาท
งบบุคลากร รวม 1,170,610 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,170,610 บาท
คาตอบ ทนพนักงานจาง จํานวน 1,086,610 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนใ กพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ละพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 7 อัตรา ดยคํานวณตั้งจายไว 12 ดือน

งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ กพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 7 อัตรา ดยคํานวณตั้งจายไว 12 ดือน
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งบดาเนินงาน รวม 1,620,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการของ
พนักงาน ทศบาล ละพนักงานจาง ซึ่ง ปนงาน รงดวนนอก วลา
ราชการปกติ รืองานที่ไมอาจทําใน วลาราชการ ถือปฏิบัติตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวัน

ที่ 25 พ.ค. 2550
ค่าใช้สอย รวม 1,100,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ จํานวน 900,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ ชน คาธรรม นียม
ทิ้งขยะ คาจาง มาบริการ คา ฆษณาประชาสัมพันธ์ ละอื่นๆที่
กี่ยวของ ฯลฯ ตั้งไว 450,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาจาง มากวาดขยะภายใน ขต ทศบาล ตั้ง
ไว 350,000
- พื่อจาง มาขุดลอกทอ ละรางระบายน้ําภายใน ขต
ทศบาล ตั้งใว 100,000 บาท

คาบํารุงรักษา ละซอม ซม จํานวน 200,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบํารุงรักษาซอม ซมครุภัณฑ์ ละสิ่งกอสราง
ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ ชน รถบรรทุกขยะ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 130,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวัสดุตางๆ ชน ไม
กวาด ถวย ชาม ชอน กว กระจก งา ถังใสขยะ ถุงขยะ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ิน ดิน ทราย ปูน ล็ก ไม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
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วัสดุยานพา นะ ละขนสง จํานวน 50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา บต ตอรี่ ยางนอก ยางใน น๊อต สกรู ัว
ทียน มอน้ํารถยนต์ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 280,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ํามัน บนซิล
น้ํามันดี ซล น้ํามัน ครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุ ครื่อง ตงกาย จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา สื้อ กาง กง ชุดดับ พลิง รอง ทา มวก ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 415,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 275,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

ครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนําสุขผูสูงวัย จํานวน 80,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายใน ครงการฯ ชน คาอา าร ละ ครื่อง
ดื่ม คาตอบ ทนวิทยากร คา ชาสถานที่ คาป้าย คา ชา
มารถ คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ กี่ยวของ ฯลฯ

-ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2546
-ปฏิบัติตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นา 84
ลําดับที1่20
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ครงการฝึกอบรมอาชีพใ กลุมสตรี ละผูนําชุมชน พื่อการพึ่งพาตน
อง

จํานวน 40,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายใน ครงการฯ ชน คาอา าร ละ ครื่อง
ดื่ม คาตอบ ทนวิทยากร คา ชาสถานที่ คาป้ายคา ชา มารถ คา
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ กี่ยวของ ฯลฯ(ตั่งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป)
-ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2546
-ปฏิบัติตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นา 83
ลําดับที่ 119

ครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของ ทศบาล จํานวน 70,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจางพิมพ์วารสาร ปฏิทิน คาวัสดุอุปกรณ์อื่นที่ กี่ยว
ของ ฯลฯ ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
- ปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นา 82
ลําดับที่ 114

ครงการสง สริมการประชาสัมพันธ์ขอมูลขาวสารผานสถานีวิทยุ
ชุมชน

จํานวน 25,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ชาชองสถานีวิทยุ ละอื่นๆที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นา 82
ลําดับที1่13

ครงการสง สริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา ผน
พัฒนา ทศบาล ละ ผนชุมชน

จํานวน 15,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการประชุมประชาคม การประชุมจัดทํา
ผนชุมชน ชน คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาตก ตงสถานที่ คา ชา

สถานที่ คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการจัดทํา ผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ กไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- ปนไปตาม นังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 รื่องซักซอม นวทางการทบทวน ผนพัฒนา
ทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นา 83
ลําดับที่ 117

วันที่พิมพ์ : 3/11/2563 10:31:49 นา : 52/62



ครงการ สริมสรางครอบครัวอบอุนชุมชน ขม ข็ง จํานวน 25,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายใน ครงการฯ ชน คาอา าร ละ ครื่อง
ดื่ม คาตอบ ทนวิทยากร คา ชาสถานที่ คาป้ายคา ชา มารถ คา
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ กี่ยวของ ฯลฯ
-ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2546
-ปฏิบัติตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นา 83
ลําดับที่ 115

คาบํารุงรักษา ละซอม ซม จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบํารุงรักษาซอม ซมครุภัณฑ์ ละสิ่งกอสราง
ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ ชน ครื่องคอมพิว ตอร์ กาอี้ ครื่อง
ถาย อกสาร ครื่องปรับอากาศ ตัวรับ-สงสัญญาณ สียงตาม
สาย ลํา พง ละอุปกรณ์อื่นๆ ที่ กี่ยวของ ครื่อง ทร
สาร ครื่องพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 140,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 140,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ละวิทยุ

จัดซื้อตูลํา พงขยาย สียง บบ คลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อตูลํา พงขยาย สียง บบ คลื่อน
ที่ จํานวน 1 ครื่อง
คุณลักษณะ
-ตูลํา พง อนกประสงค์ บบ คลื่อนที่ พรอมไมค์
- ปนลํา พง บบสองทาง ลํา พงมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
-กําลังขับพาว วอร์ อมปสูงสุดไมนอยกวา 100 วัตต์
-มีชอง สียบ USB
- ลน MP 3 ได
-ไมค์ลอย 2 ตัว
-มี บต ตอร์รี่ชาร์ตไดในตัวตูลํา พง
- นื่องจาก ปนครุภัณฑ์นอก นือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้ง
งบประมาณตามราคาทองถิ่น ดยประ ยัด
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ครุภัณฑ์ ฆษณา ละ ผย พร

จัดซื้อ ครื่องรรับ-สงสัญญาณ สียงตามสาย จํานวน 90,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ครื่องรับ-สงสัญญาณ สียงตามสายภายใน ขต
ทศบาล จํานวน 2 ตัว รวมอุปกรณ์ที่ กี่ยวของพรอมติดตั้ง ฯลฯ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 94
ลําดับที่ 19

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์สํา รับงานประมวลผล บบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ครื่องคอมพิว ตอร์สํา รับงานประมวล
ผล จํานวน 1 ครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 กน
ลัก (6 core) ดยมีความ ร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz ละมี ทค น ลยี พิ่มสัญญาณ
นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 นวย
- นวยประมวลผลกลาง (CPU) มี นวยความจํา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียวกัน

ขนาดไมนอยกวา 12 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อ สดงภาพ ดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดีกวา ดังนี้
1) ปน ผงวงจร พื่อ สดงภาพ ยกจาก ผงวงจร ลักที่มี นวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อ สดงภาพติดตั้งอยูภายใน นวย
ประมวลผลกลาง บบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช นวยความจํา ลักในการ สดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อ สดงภาพที่มีความสามารถในการใช
นวยความจํา ลักในการ สดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มี นวยความจํา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มี นวยจัด ก็บขอมูล ชนิด SATA รือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB รือ ชนิด Solid State
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Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดีกวา จํานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มี ป้นพิมพ์ ละ มาส์
- มีจอ สดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 นวย
- ปนไปตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 210,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

ครงการ ขงขันกีฬา นัก รียน ยาวชน ละประชาชนทั่วไป จํานวน 50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด ขงขันกีฬา ชน คาวัสดุอุปกรณ์
ที่ใชสํา รับการ ขงขัน คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คา ชา
วัสดุ-อุปกรณ์ตางๆ ละอื่นๆที่ กี่ยวของ ตลอดจนคาใชจายในการ
จัดสงนักกีฬา ขารวมทําการ ขงขัน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการสงนักกีฬา ขา
รวม ขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละ
นังสือ มท 0808.2/ว73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 85
ลําดับที1่25
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ครงการจัดการ ขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 25,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด ขงขันกีฬา ชน คาวัสดุอุปกรณ์
ที่ใชสํา รับการ ขงขัน คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คา ชา
วัสดุ-อุปกรณ์ตางๆ ละอื่นๆที่ กี่ยวของ ตลอดจนคาใชจายในการ
จัดสงนักกีฬา ขารวมทําการ ขงขัน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการสงนักกีฬา ขา
รวม ขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละ
นังสือ มท 0808.2/ว73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 85
ลําดับที1่21

ครงการจัดงานวัน ด็ก งชาติ จํานวน 100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด ขงขันกีฬา ชน คาวัสดุอุปกรณ์
ที่ใชสํา รับการ ขงขัน คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คา ชา
วัสดุ-อุปกรณ์ตางๆ ละอื่นๆที่ กี่ยวของ ตลอดจนคาใชจายในการ
จัดสงนักกีฬา ขารวมทําการ ขงขัน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการสงนักกีฬา ขา
รวม ขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละ
นังสือ มท 0808.2/ว73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 85
ลําดับที1่23

ครงการลานดนตรี ละศิลปะ จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด ครงการฯ ชน คาจัดสถานที่ คา
วัสดุอุปกรณ์ตางๆที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว4610 ลงวันที1่4
สิง าคม 2558 ละ นังสือกระทรวง มาดไทยที่ มท 0319.4
/ ว1347 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2541
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นา 86
ลําดับที่ 128
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
งินอุด นุนสวนราชการ

ครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล รง รียนปะทิววิทยา อํา ภอปะ
ทิว จัง วัดชุมพร

จํานวน 30,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินอุด นุน ครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล
รง รียนปะทิววิทยา ใ ก รง รียนปะทิววิทยา
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ กไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่2) พ.ศ.2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นา 87
ลําดับที1่30

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 207,500 บาท
งบดาเนินงาน รวม 207,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 207,500 บาท
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

ครงการจัดงานตักบาตร ท ว (วันออกพรรษา) จํานวน 45,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายใน ครงการฯ ชนคาจัดตก ตงสถานที่ คา
ชา ตนท์ คา ชา ครื่อง สียง คาจัดทําป้าย คา ฆษณาประชา
สัมพันธ์ คา ชาชุดพรอม ตง นา คาอา าร ละ ครื่องดื่ม ละคา
ใชจายอื่นๆที่ กี่ยวของ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2546
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) นา 85
ลําดับที1่22

ครงการจัดงานประ พณีวัน ขาพรรษา ละวันสําคัญอื่นๆ จํานวน 40,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายใน ครงการฯ ชนคาจัดตก ตงสถานที่ คา
ชา ตนท์ คา ชา ครื่อง สียง คาจัดทําป้าย คา ฆษณาประชา
สัมพันธ์ คา ชาชุดพรอม ตง นา คาอา าร ละ ครื่องดื่ม ละคา
ใชจายอื่นๆที่ กี่ยวของ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2546
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) นา 85
ลําดับที1่24
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ครงการจัดงานประ พณีสงกรานต์ จํานวน 80,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายใน ครงการฯ ชนคาจัดตก ตงสถานที่ คา
ชา ตนท์ คา ชา ครื่อง สียง คาจัดทําป้าย คา ฆษณาประชา
สัมพันธ์ คา ชาชุดพรอม ตง นา คาอา าร ละ ครื่องดื่ม ละคา
ใชจายอื่นๆที่ กี่ยวของ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2546
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) นา 85
ลําดับที1่26

ครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 40,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายใน ครงการฯ ชนคาจัดตก ตงสถานที่ คา
ชา ตนท์ คา ชา ครื่อง สียง คาจัดทําป้าย คา ฆษณาประชา
สัมพันธ์ คา ชาชุดพรอม ตง นา คาอา าร ละ ครื่องดื่ม ละคา
ใชจายอื่นๆที่ กี่ยวของ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2546
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) นา 86
ลําดับที1่27

ครงการทําบุญวันขึ้นปีใ ม จํานวน 2,500 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายใน ครงการฯ ชนคาจัดตก ตงสถานที่ คา
ชา ตนท์ คา ชา ครื่อง สียง คาจัดทําป้าย คา ฆษณาประชา
สัมพันธ์ คา ชาชุดพรอม ตง นา คาอา าร ละ ครื่องดื่ม ละคา
ใชจายอื่นๆที่ กี่ยวของ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2546
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) นา 86
ลําดับที1่29

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 429,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 429,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ รือวัน
ยุด ดยมีคําสั่งใ ปฏิบัติงานของพนักงาน ทศบาล ลูกจาง

ประจํา ละพนักงานจางตามระ บียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการ คา ชาที่ราชพัสดุ คาจางตักสิ่ง
ปฏิกูล คาจางทําสิ่งของ ฯลฯ

คาบํารุงรักษา ละซอม ซม จํานวน 15,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาซอม ซมวัสดุ ครุภัณฑ์ รือทรัพย์สินอื่นๆใน
ตลาดสด ชน ทรทัศน์ ครื่อง สียง ต๊ะ กาอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 44,000 บาท
วัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ บต ตอรี่ อุปกรณ์ ครื่องขยาย สียง คา
ถาน บต ตอรี่สํา รับใชในสํานักงาน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 14,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ปรงถูพื้น ไมกวาด ขง ถังขยะ ถุงขยะ ฯลฯ
วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ
กระ บื้อง จอบ คราด ิน ดิน ทราย ปูน ไม ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ พทย์ จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาน้ํายาตางๆ คมีภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ
วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคามิ ตอร์ไฟฟ้า มิ ตอร์น้ําประปา ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 320,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาไฟฟ้าในตลาดสด ตั้งจายจาก งินรายได
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาน้ําประปาในตลาดสด ตั้งจายจาก งินรายได
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 3,889,100 บาท

งบกลาง รวม 3,889,100 บาท
งบกลาง รวม 3,889,100 บาท
คาชําระ นี้ งินตน จํานวน 878,500 บาท

- พื่อจาย ปนการชําระ นี้ งินกูตามสัญญากู งิน งินทุนสง สริม
กิจการ ทศบาล ตามสัญญากู งิน

- ครงการปรับปรุงถนน จํานวน 2 ครงการ ลข
ที่ 726/49/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553

คาชําระดอก บี้ย จํานวน 49,700 บาท

- พื่อจาย ปนการชําระดอก บี้ย งินกู งินทุนสง สริมกิจการ
ทศบาล

งินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 224,200 บาท

- พื่อจาย ปน งินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละ า
ของคาจาง
- ปนไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- ปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- ปนไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

งินสมทบกองทุน งินทด ทน จํานวน 12,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินสมทบกองทุนทด ทน ในอัตรารอยละ 0.20 ของ
คาจาง ดยประมาณทั้งปี
- ปนไปตามตามพระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561
- ปนไปตาม นังสือสํานักงานประกันสังคม ดวนที่สุด ที่ รง 0625
/ว5344 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561
- ปนไปตาม นังสือกรมสง สริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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บี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 1,836,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายสํา รับสนับสนุนการสราง ลักประกันราย
ไดใ กผูสูงอายุภายใน ขต ทศบาล
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย ลัก กณฑ์การจาย
งิน บี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

- ปนไปตาม นังสือกรมสง สริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561-พ.ศ. 2565) นาที่ 80 ลําดับที่ 109

บี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 278,400 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายสํา รับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใ ก
ผูพิการ รือทุพพลภาพ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย ลัก กณฑ์การจาย
งิน บี้ยยังชีพความพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม นังสือกรมสง สริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561-พ.ศ. 2565) นาที่ 80 ลําดับที่ 110

บี้ยยังชีพผูปวย อดส์ จํานวน 12,000 บาท

- พื่อจาย ปน บี้ยยังชีพใ กผูปวย อดส์คนละ 500
บาท/ ดือน คํานวนตั้งจายไว 12 ดือน
- ปนไปตาม ผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561-พ.ศ. 2565) นาที่ 80 ลําดับที่ 110

สํารองจาย จํานวน 50,000 บาท

- พื่อ ปนการจายในกรณีฉุก ฉิน/จํา ปน รือกรณีตั้งงบประมาณ
ไว ลวไมพอจาย รือไมไดคาดการณ์ไวลวง นา
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดการจราจร

คาบํารุงสันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย จํานวน 32,000 บาท

- พื่จาย ปนคาบํารุงสันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย

งินสมทบกองทุนสง สริมสุขภาพชุมชน (สปสช.) จํานวน 50,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินสมทบกองทุนสง สริมสุขภาพชุมชน (สปสช.)
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561

งินสมทบกองทุนบํา น็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 366,300 บาท

- พื่อจาย ปนการสมทบกองทุนบํา น็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ปนไปตาม นังสือกรมสง สริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
- ปนไปตาม นังสือกรมสง สริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561)
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินประจาตาแ นง 126,000.00 126,000.00 126,000.00 130,500.00 10.34 % 144,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 715,525.00 822,304.00 875,760.00 902,600.00 2.99 % 929,620

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 56,135.00 46,391.00 37,080.00 24,840.00 -3.38 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,306,220.00 2,568,603.00 2,849,181.00 3,065,340.00 3,523,540
รวมงบบุคลากร 4,930,860.00 5,163,619.00 5,357,901.00 5,547,980.00 6,148,180

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

48,000.00 48,000.00 48,000.00 50,000.00 208 % 154,000

คาเบี้ยประชุม 5,850.00 5,550.00 6,850.00 10,000.00 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 16,000.00 16,000.00 8,800.00 25,000.00 8 % 27,000

รวมค่าตอบแทน 105,850.00 105,550.00 99,650.00 126,000.00 232,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 314,033.00 353,314.91 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 271,452.00 305,000.00 31.15 % 400,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 7,355.00 4,589.00 2,643.00 17,000.00 252.94 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 101,619.00 48,064.00 58,206.00 90,000.00 55.56 % 140,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา

1,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 0 % 3,000

โครงการจัดงานวัน าคัญของชาติ และวัน
าคัญอื่นๆ ที่ทางราชการกา นดขึ้นเป็น

กรณีพิเศษ
0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

โครงการจัดงานวัน าคัญของชาติ และวัน
อื่นๆ ที่ทางราชการกา นดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ

140,271.55 126,112.35 129,845.75 0.00 0 % 0

โครงการเตรียมและรับเ ด็จในโอกา ตางๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการปกปอง ถาบัน าคัญของชาติเพื่อ
เ ริม ร้างความ มานฉันท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยบริการ
ประชาชนและนักทองเที่ยวชวงเทศกาลป
ใ ม

4,050.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปองกันการทุจริตภาครัฐและการ
แก้ไขปญ ายาเ พติดเทศบาลตาบลปะทิว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

โครงการปองกันการทุจริตและการแก้ไข
ปญ ายาเ พติดของเทศบาลตาบลปะทิว

0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ : 3/11/2563  10:28 น้า : 3/42



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝกอบรมปลูกจิต านึกเจ้า น้าที่
ท้องถิ่นด้านความซื่อ ัตย ุจริตและปองกัน
ผลประโยชนทับซ้อน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,000

โครงการฝกอบรม งเ ริมคุณธรรม 
จริยธรรม แลพัฒนาศุกยภาพในการปฏิบัติ
งานของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,000

โครงการฝกอบรม งเ ริมคุณธรรมจริยธรรม
ของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น

0.00 106,750.00 104,276.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกและระบบ
เว็บไซดเทศบาลตาบลปะทิว

3,300.00 3,300.00 3,300.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาข้อมูลอิเล็คทรอนิคและ
ระบบเว็บไซดเทศบาลตาบลปะทิว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการอบรมบทบาทของผู้บริ ารท้องถิ่น
และ มาชิก ภาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

โครงการอบรมบทบาทของผู้บริ ารท้องถิ่น
และ มาชิก ภาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

ฝกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราช
กรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาท
มเด็จพระปรมินทรม าภูมิพลอดุลยเดช

74,664.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 85,890.67 122,645.40 24,923.52 51,100.00 95.69 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 732,183.22 766,775.66 597,646.27 536,100.00 1,041,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 91,236.00 62,673.00 63,754.80 90,000.00 0 % 90,000

วั ดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 121.98 0.00 10,000.00 50 % 15,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 0.00 363.80 2,513.00 5,000.00 0 % 5,000

วั ดุกอ ร้าง 7,220.02 6,473.50 15,206.84 12,000.00 25 % 15,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 7,160.44 25,200.00 0.00 0.00 100 % 40,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 41,176.06 47,702.64 49,667.46 84,200.00 42.52 % 120,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

วั ดุการเกษตร 0.00 3,894.80 0.00 14,000.00 7.14 % 15,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 1,247.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วั ดุคอมพิวเตอร 290.00 8,433.00 10,540.00 20,000.00 150 % 50,000

วั ดุอื่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 148,329.52 154,862.72 141,682.10 253,200.00 360,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 293,686.80 342,191.40 368,986.59 400,000.00 -12.5 % 350,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 56,984.13 64,547.33 129,934.94 80,000.00 50 % 120,000

คาบริการโทรศัพท 8,079.57 6,186.31 4,734.75 25,000.00 0 % 25,000

คาบริการไปรษณีย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 44,940.00 44,940.00 42,366.82 48,000.00 0 % 48,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 403,690.50 457,865.04 546,023.10 558,000.00 548,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบดาเนินงาน 1,390,053.24 1,485,053.42 1,385,001.47 1,473,300.00 2,181,000
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

จัดซื่อเก้าอี้ านักงาน 0.00 690.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ านักงานบุ นัง แบบมีที่ท้าวแขน 0.00 0.00 0.00 3,200.00 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะ มูบูชา 0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

จัดซื้อโตีะทางานเ ล็ก ขนาด 3.5 ฟุต พร้อม
กระจก

0.00 0.00 0.00 4,700.00 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเ ียง 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

จัดซื้อลาโพงอเนกประ งค 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

จัดซื้อ ม้อแปลงไฟฟา 3 เฟ  ขนาด 160 เค
วีเอ

0.00 158,816.68 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องภาายภาพนิ่งดิจิตอลแบบ DSLR 
และอุปกรณ

0.00 0.00 48,900.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 98,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อเครื่อง ารองไฟฟา 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 189,506.68 48,900.00 300,900.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 189,506.68 48,900.00 300,900.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประ ิทธิภาพศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเ ลือประชาชนขององคกร
ปกครอง วนท้องถิ่น อาเภอปะทิว จัง วัด
ชุมพร ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

เงินอุด นุน วนราชการ 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมงาน พระราชพิธี รัฐพิธี 
พิธีการตางๆ วัน าคัญ รือการดาเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล และการ ั่งการของ
จัง วัดชุมพร ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 
2563

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธี  รัฐพิธี  
พิธีการตางๆ  วัน าคัญตามนโยบายรัฐบาล
และการ ั่งการของจัง วัดชุมพร  ประจาป
งบประมาณ  2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 55,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 55,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานบริหารทั่วไป 6,320,913.24 6,878,179.10 6,791,802.47 7,362,180.00 8,384,180
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 854,630.00 908,280.00 962,160.00 1,019,940.00 5.92 % 1,080,360

เงินประจาตาแ นง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 479,160.00 500,400.00 520,440.00 542,360.00 5.83 % 573,960

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 33,960.00 21,360.00 9,480.00 2,400.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,409,750.00 1,472,040.00 1,534,080.00 1,606,700.00 1,696,320
รวมงบบุคลากร 1,409,750.00 1,472,040.00 1,534,080.00 1,606,700.00 1,696,320

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

3,500.00 60,800.00 98,590.00 125,500.00 -36.25 % 80,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 13,840.00 14,200.00 17,000.00 0 % 17,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 14,500.00 -31.03 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 3,500.00 74,640.00 112,790.00 157,000.00 107,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 31,400.00 54,400.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 15,400.00 58,000.00 0 % 58,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 63,230.00 87,629.00 112,963.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 0.00 2,900.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการผู้ชาระภาษีดีเดน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการผู้ชาระภาษีดีเดน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประ ิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร(e-LAAS)

0.00 0.00 2,530.00 0.00 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 2,210.00 42,820.00 7,200.00 70,000.00 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 96,840.00 187,749.00 138,093.00 238,000.00 278,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 47,591.75 44,045.00 50,288.00 65,000.00 -7.69 % 60,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 0.00 0.00 0.00 1,500.00 233.33 % 5,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 975.80 1,055.31 1,281.91 3,600.00 0 % 3,600

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วั ดุคอมพิวเตอร 20,710.00 47,260.00 60,600.00 70,000.00 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 69,277.55 92,360.31 112,169.91 143,100.00 141,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย 1,800.00 1,899.00 1,992.00 13,500.00 -25.93 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,800.00 1,899.00 1,992.00 13,500.00 10,000
รวมงบดาเนินงาน 171,417.55 356,648.31 365,044.91 551,600.00 536,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ านักงาน 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องทาลายเอก าร 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน ชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

0.00 72,400.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้ลิ้นชักใ เอก ารพร้อมฐาน 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะเอนกประ งค น้าพลา ติก ขา
เ ล็ก

0.00 24,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 23,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ 0.00 0.00 0.00 4,300.00 86.05 % 8,000

จัดซื้อเครื่อง ารองไฟ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อจอคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 116,400.00 23,000.00 83,300.00 20,500
รวมงบลงทุน 0.00 116,400.00 23,000.00 83,300.00 20,500

รวมงานบริหารงานคลัง 1,581,167.55 1,945,088.31 1,922,124.91 2,241,600.00 2,253,420
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,902,080.79 8,823,267.41 8,713,927.38 9,603,780.00 10,637,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 241,980.00 256,860.00 272,460.00 291,240.00 5.73 % 307,920

คาจ้างลูกจ้างประจา 238,560.00 250,140.00 264,660.00 280,080.00 4.76 % 293,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 670,680.00 692,725.00 724,440.00 768,240.00 2.02 % 783,770

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 83,220.00 69,155.00 57,540.00 52,800.00 -43.18 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,234,440.00 1,268,880.00 1,319,100.00 1,392,360.00 1,415,090
รวมงบบุคลากร 1,234,440.00 1,268,880.00 1,319,100.00 1,392,360.00 1,415,090

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 2,400.00 4,800.00 4,800.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 2,400.00 4,800.00 4,800.00 15,000.00 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 4,875.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 7,740.00 15,000.00 0 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดทาโครงการปองกันและ
ลดอุบัติเ ตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ 

12,406.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 11,276.00 0.00 6,634.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการชวยเ ลือผู้ประ บภัยภายในเขต
เทศบาล

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -20 % 40,000

โครงการปองกันและลดอุบัติเ ตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลตางๆ

0.00 13,370.00 17,958.00 23,000.00 0 % 23,000

โครงการฝกอบรมการปองกันและระงับ
อัคคีภัยใน ถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 15,000.00 233.33 % 50,000

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทา าธาณภัยเทศบาลตาบลปะทิว

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการฝกอบรม ลัก ูตรชุดปฏิบัติการจิต
อา าภัยพิบัติเทศบาลตาบลปะทิว

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 296,978.20 162,925.63 172,226.86 140,000.00 42.86 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 320,660.20 181,170.63 204,558.86 383,000.00 458,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 49,002.00 2,274.00 1,870.00 20,000.00 0 % 20,000

วั ดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 0.00 6,100.00 20,000.00 0 % 20,000

วั ดุกอ ร้าง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 12,200.00 9,900.00 19,215.00 150,000.00 33.33 % 200,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 42,888.48 39,747.20 34,539.12 100,000.00 0 % 100,000

วั ดุการเกษตร 0.00 4,590.30 0.00 0.00 100 % 20,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วั ดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -75 % 5,000

วั ดุคอมพิวเตอร 850.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 15,000.00 50,000.00 -60 % 20,000

วั ดุอื่น 67,500.00 0.00 99,600.00 80,000.00 -25 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 172,440.48 56,511.50 176,324.12 470,000.00 475,000
รวมงบดาเนินงาน 495,500.68 242,482.13 385,682.98 868,000.00 948,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยก วน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อตู้เ ล็ก แบบ 2 บาน จานวน 1 ตู้ 0.00 0.00 6,900.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 6,900.00 0.00 17,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 6,900.00 0.00 17,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,729,940.68 1,511,362.13 1,711,682.98 2,260,360.00 2,380,090
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,729,940.68 1,511,362.13 1,711,682.98 2,260,360.00 2,380,090

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 187,120.00 235,680.00 250,840.00 161.59 % 656,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 132,960.00 138,840.00 88,867.00 58,680.00 17.59 % 69,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 20,580.00 9,271.00 21,030.00 -49.07 % 10,710

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 156,960.00 346,540.00 333,818.00 330,550.00 735,870
รวมงบบุคลากร 156,960.00 346,540.00 333,818.00 330,550.00 735,870

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0.00 20,000.00 25,000.00 25,000.00 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 20,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 7,750.00 8,200.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 24,860.00 25,000.00 0 % 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 6,576.00 37,096.00 28,824.00 45,000.00 0 % 45,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 14,326.00 45,296.00 53,684.00 85,000.00 85,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 6,455.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วั ดุคอมพิวเตอร 16,850.00 59,050.00 52,350.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 23,305.00 59,050.00 52,350.00 85,000.00 85,000
รวมงบดาเนินงาน 37,631.00 124,346.00 131,034.00 195,000.00 195,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ งเ ริมคุณภาพผู้เรียน ูมาตรฐาน
การศึกษา

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 194,591.00 540,886.00 464,852.00 565,550.00 970,870
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 470,352.00 445,564.00 557,940.00 600,140.00 6.31 % 638,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 288,696.00 291,720.00 303,360.00 321,720.00 -68.11 % 102,600

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 54,579.00 27,120.00 15,480.00 15,400.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 813,627.00 764,404.00 876,780.00 937,260.00 740,600
รวมงบบุคลากร 813,627.00 764,404.00 876,780.00 937,260.00 740,600

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 375.00 14,200.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 7,900.00 20,000.00 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการจัดทา ลัก ูตรปฐมวัย ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านบาง น

0.00 2,510.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเด็กปฐมวัยใ ใจภูมิปญญาท้องถิ่น 2,085.00 635.00 514.00 3,500.00 -100 % 0

โครงการเด็กปฐมวัยใ ใจภูมิปญญาท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,500

โครงการปองกันภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบาง น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการฝกอบรมและ งเ ริมการเรียนรู้
นอก ้องเรียนของเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝกอบรมและ งเ ริมการเรียนรู้
นอก ้องเรียนของเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบาง น

3,312.70 3,416.00 2,435.40 0.00 0 % 0

โครงการฝกอบรม งเ ริมการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

6,945.00 7,100.00 7,574.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการฝกอบรม งเ ริมการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการเพิ่มไอโอดีน  เพิ่มไอคิวและอีคิว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว และอีคิว 2,961.00 237.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฟน วยยิ้มใ 0.00 4,760.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองคราชัน 0.00 2,200.00 3,430.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองคราชัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง นใ ใจ
ิ่งแวดล้อม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง นใ ใจ
ิ่งแวดล้อม

0.00 5,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในเด็กปฐมวัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในเด็กปฐมวัย 3,228.00 3,830.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ งเ ริมพัฒนการของเด็กเล็ก 8,550.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ งเ ริมพัฒนาการของเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 31,000

โครงการ งเ ริมพัฒนาการของเด็กเล็ก 0.00 1,948.00 5,790.20 31,000.00 -100 % 0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา

587,583.00 543,876.00 635,886.00 649,950.00 -100 % 0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 612,430

โครงการ ายใยแ งรัก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการ ายใยแ งรัก 4,930.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ นูน้อยใ ใจอาเซี่ยน 4,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อ งเ ริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

3,140.00 5,261.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมและการแลกเปลียนเรียนรู้ 
เพื่อ งเ ริมทักษะการเลื้ยงดูเด็กปฐมวัย

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อ งเ ริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อ งเ ริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

0.00 0.00 4,644.00 0.00 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 628,099.70 595,573.00 668,173.60 764,450.00 778,930
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 15,039.00 16,388.00 11,387.00 21,000.00 -4.76 % 20,000

วั ดุไฟฟาและวิทยุ 7,035.00 250.00 1,489.00 15,000.00 0 % 15,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 21,002.00 20,486.00 18,968.00 14,500.00 72.41 % 25,000

คาอา ารเ ริม (นม) 842,172.64 740,220.36 974,967.20 1,278,200.00 -4.5 % 1,220,630

วั ดุกอ ร้าง 3,758.91 28,753.21 17,146.47 50,000.00 -30 % 35,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย 5,560.00 3,270.00 360.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

วั ดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 4,000.00 150 % 10,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000
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วั ดุคอมพิวเตอร 3,800.00 3,800.00 3,800.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 898,367.55 813,167.57 1,028,117.67 1,417,700.00 1,355,630
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 38,845.48 52,044.59 56,109.56 70,000.00 0 % 70,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 5,394.41 7,547.15 8,123.99 25,000.00 0 % 25,000

คาบริการโทรศัพท 1,425.24 1,325.73 1,290.42 2,000.00 0 % 2,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 8,859.60 8,967.28 8,319.77 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 54,524.73 69,884.75 73,843.74 107,000.00 107,000
รวมงบดาเนินงาน 1,606,991.98 1,478,625.32 1,770,135.01 2,289,150.00 2,241,560

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

จัดซื้อชั้นวางรองเท้า 0.00 1,560.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อพัดลมโคจร 0.00 0.00 0.00 1,500.00 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมเพดาน 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 1,560.00 0.00 10,500.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 1,560.00 0.00 10,500.00 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 2,376,000.00 2,425,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการคายทักษะชีวิตเยาวชน คนพอเพียง 
คนดีศรีปะทิว

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการเปิดบ้านคุณธรรมวิถีพุทธ วิถีไทย 
วิถีพอเพียง

0.00 0.00 0.00 15,000.00 100 % 30,000

โครงการ งเ ริมคุณภาพผู้เรียน ูมาตรฐาน
การศีกษา

0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0

โครงการอา ารกลางวันของเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บาง นพิพิธราษฎร
บารุง)

0.00 0.00 2,336,000.00 2,336,000.00 -4.28 % 2,236,000

รวมเงินอุดหนุน 2,376,000.00 2,425,000.00 2,376,000.00 2,381,000.00 2,266,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,376,000.00 2,425,000.00 2,376,000.00 2,381,000.00 2,266,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,796,618.98 4,669,589.32 5,022,915.01 5,617,910.00 5,248,160
รวมแผนงานการศึกษา 4,991,209.98 5,210,475.32 5,487,767.01 6,183,460.00 6,219,030

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 656,750.00 696,900.00 736,620.00 780,600.00 5.12 % 820,560
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เงินประจาตาแ นง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 131,640.00 137,520.00 143,040.00 151,680.00 2.03 % 154,760

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 21,900.00 16,380.00 10,620.00 -49.15 % 5,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 854,390.00 898,320.00 938,040.00 984,900.00 1,022,720
รวมงบบุคลากร 854,390.00 898,320.00 938,040.00 984,900.00 1,022,720

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 18,000.00 12,000.00 12,000.00 6,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 26,000.00 12,000.00 12,000.00 11,000.00 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 3,210.00 6,680.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 41,758.00 1,680.00 20,524.00 23,000.00 117.39 % 50,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0.00 1,001.01 2,830.00 20,000.00 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 44,968.00 9,361.01 23,354.00 43,000.00 100,000
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 11,436.00 4,336.00 6,439.00 20,400.00 -26.47 % 15,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 400.00 -100 % 0

วั ดุยานพา นะและขน ง 0.00 0.00 0.00 20,600.00 -75.73 % 5,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 1,298.04 1,313.13 1,150.89 3,600.00 0 % 3,600

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย 0.00 540.00 0.00 6,000.00 -16.67 % 5,000

วั ดุการเกษตร 0.00 11,421.35 7,784.55 5,000.00 200 % 15,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

วั ดุคอมพิวเตอร 10,380.00 14,400.00 26,200.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 23,114.04 32,010.48 41,574.44 86,000.00 68,600
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000
รวมงบดาเนินงาน 94,082.04 53,371.49 76,928.44 142,000.00 175,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ านักงาน 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องโทรศัพท 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโตีะวางคอมพิวเตอร 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนยามือโยก 0.00 0.00 0.00 4,500.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพนละอองฝอยละเอียด ULV 0.00 0.00 0.00 32,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 13,600.00 -100 % 0

ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือการแพทย

จัดซื้อปรอทวัดไข้ดิจิตอล อินฟาเรด 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multilumction ชนิด
เลเซอร/ชนิด LED ี

17,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่อง ารองไฟฟา 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 43,700.00 6,500.00 0.00 62,100.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

กอ ร้างอาคาร านักงานกอง าธารณ ุขและ
ิ่งแวดล้อมเทศยาลตาบลปะทิว

0.00 0.00 0.00 612,600.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 612,600.00 0
รวมงบลงทุน 43,700.00 6,500.00 0.00 674,700.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 992,172.04 958,191.49 1,014,968.44 1,801,600.00 1,198,320
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 2,033.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการ อ ม.รวมน้าใจ ร้างเด็กไทยปญญา
เลิศด้วยไอโอดีน

0.00 0.00 0.00 20,000.00 35 % 27,000

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่ ี
เขียว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการปองกันโรคพิษ ุนัขบ้าและควบคุม
การเพิ่มปริมาณของ ุนัขและแมว

26,810.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝกอบรมการจัดการขยะและ ิ่งแวด
ล้อมชุมชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการฝกอบรมและรณรงครักษ ิ่งแวด
ล้อม (วัน ิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.)

19,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝกอบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎ มายคุ้มครองผู้บริโภค

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝกอบรมใ ้ความรู้รณรงคปองกัน
และแก้ไขปญ ายาเ พติดในเขตเทศบาล
ตาบลปะทิว

320.00 0.00 500.00 2,500.00 900 % 25,000

โครงการฝกอบรมใ ้ความรู้เรื่องโรคติดตอ
และโรคอุบัติใ ม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการฝกอบรมใ ้ความรู้เรื่องโรคติดตอ
และโรคอุบัติใ ม

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการฝกอบรมใ ้ความรู้วันเอด โลก  (1 
ธ.ค.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการฝกอบรมใ ้ความรู้เอด โลก (1 ธ.ค
.)

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงคปองกันควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

0.00 5,000.00 32,400.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงคปองกันควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้า

0.00 0.00 37,412.00 21,800.00 129.36 % 50,000

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. มเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0.00 31,660.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการใ ้ความรู้กับเยาวชนในการวางแผน
และเตรียมความพร้อมการตั้งครรภกอนวัย
อันควร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้กับเยาวชนในการ
วางแผนและเตรียมความพร้อมการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมใ ้ความรู้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น

0.00 25,752.00 19,525.00 24,000.00 16.67 % 28,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้ ุขาภิบาลอา าร  
อา ารปลอดภัย  คนปลอดโรค

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 34,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้ ุขาภิบาลอา าร 
อา ารปลอดภัย คนปลอดโรค

0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมใ ้ความรู้ มอ มูบ้าน/ชุมชน 0.00 21,352.00 23,150.00 25,000.00 0 % 25,000

โครงการอบรมไ ้ความรู้การจัดการขยะ
ชุมชน

0.00 6,152.50 0.00 0.00 0 % 0

โครงการออกกาลังกายเพื่อ ุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการออกกาลังกายเพื่อ ุขภาพ 29,040.00 27,824.00 21,249.16 40,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 76,070.00 119,773.50 134,236.16 261,300.00 404,000
ค่าวัสดุ

วั ดุการเกษตร 7,150.85 2,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วั ดุอื่น 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 8,200.85 2,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบดาเนินงาน 84,270.85 121,773.50 134,236.16 261,300.00 404,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 84,270.85 121,773.50 134,236.16 261,300.00 404,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,076,442.89 1,079,964.99 1,149,204.60 2,062,900.00 1,602,320

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 611,340.00 644,827.00 684,720.00 730,440.00 5.95 % 773,880

เงินประจาตาแ นง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 413,160.00 404,179.00 444,720.00 465,000.00 1.41 % 471,560

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 29,660.00 23,276.00 20,580.00 14,460.00 -17.01 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,096,160.00 1,114,282.00 1,192,020.00 1,251,900.00 1,299,440
รวมงบบุคลากร 1,096,160.00 1,114,282.00 1,192,020.00 1,251,900.00 1,299,440

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 4,000.00 4,000.00 6,000.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 4,000.00 4,000.00 6,000.00 10,000.00 15,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 22,128.50 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 663.50 30,000.00 -33.33 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 6,334.00 0.00 8,210.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 4,370.00 6,540.00 4,970.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 10,704.00 28,668.50 13,843.50 90,000.00 70,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 6,405.00 4,060.75 3,400.00 30,000.00 0 % 30,000

วั ดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วั ดุกอ ร้าง 12,597.82 1,379.23 9,800.13 30,000.00 0 % 30,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 1,078.28 1,406.22 1,328.34 3,600.00 0 % 3,600

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วั ดุคอมพิวเตอร 0.00 1,050.00 990.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 20,081.10 7,896.20 15,518.47 118,600.00 118,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา 112,049.06 170,977.15 17,107.36 36,700.00 172.48 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 112,049.06 170,977.15 17,107.36 36,700.00 100,000
รวมงบดาเนินงาน 146,834.16 211,541.85 52,469.33 255,300.00 303,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่อง ารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ 0.00 0.00 0.00 33,300.00 -100 % 0

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค 
(Smart Card Reader)

0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 59,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 59,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,242,994.16 1,325,823.85 1,244,489.33 1,566,200.00 1,603,040
งานไฟฟ้าถนน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเ มาบริการตัด ญ้าไ ลทาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบารุงรักษาและซอมแซม 81,272.00 57,700.00 19,760.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 81,272.00 57,700.00 19,760.00 80,000.00 170,000
ค่าวัสดุ

วั ดุไฟฟาและวิทยุ 255,067.00 207,470.00 205,757.00 300,000.00 -21.67 % 235,000

วั ดุกอ ร้าง 74,272.68 63,267.77 69,941.13 90,000.00 -33.33 % 60,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 39,240.00 0.00 900.00 50,000.00 0 % 50,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 20,580.00 18,703.30 21,450.70 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 389,159.68 289,441.07 298,048.83 470,000.00 375,000
รวมงบดาเนินงาน 470,431.68 347,141.07 317,808.83 550,000.00 545,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

กอ ร้างทอระบายน้า ค ล.ถนน ายปะทิว - 
ทาแซะ (ตรงข้ามปอมตารวจ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 312,800

กอ ร้างทอระบายน้า ค ล.ถนน ายปะ
ทิว-ทาแซะ (ตรงข้ามปอมตารวจ)

0.00 0.00 0.00 428,900.00 -100 % 0

กอ ร้างรางระบายน้า ค ล บริเวณ วน
ุขภาพและถนน ายเจริญรัฐ ซอย 1 

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

กอ ร้างรางระบายน้า ค ล.ถนน าย
เทศบาล 7 

0.00 0.00 0.00 811,200.00 -100 % 0

โครงการเงินชดเชยคางานกอ ร้าง (k) 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการปรับปรุงทางเท้า ค ล. ถนน าย
บ้านทอง ลาง - บ้านบางจาก ( ี่แยกเจริญ
รัฐ- ามแยกตลาดใน) (ด้านทิศใต้)

0.00 0.00 0.00 31,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 1,691,100.00 332,800
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 1,691,100.00 332,800

รวมงานไฟฟ้าถนน 470,431.68 347,141.07 317,808.83 2,241,100.00 877,800
งานสวนสาธารณะ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 174,300.00 202,400.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 228,100.00 227,400.00 0.31 % 228,100

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 174,300.00 202,400.00 228,100.00 237,400.00 233,100
ค่าวัสดุ

วั ดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วันที่พิมพ : 3/11/2563  10:28 น้า : 32/42



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วั ดุกอ ร้าง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วั ดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -66.67 % 5,000

วั ดุอื่น 450.00 750.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 450.00 750.00 0.00 25,000.00 15,000
รวมงบดาเนินงาน 174,750.00 203,150.00 228,100.00 262,400.00 248,100

รวมงานสวนสาธารณะ 174,750.00 203,150.00 228,100.00 262,400.00 248,100
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาจ้างลูกจ้างประจา 234,780.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 933,120.00 1,022,179.00 1,061,520.00 960,000.00 13.19 % 1,086,610

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 105,720.00 106,016.00 97,320.00 78,860.00 6.52 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,273,620.00 1,128,195.00 1,158,840.00 1,038,860.00 1,170,610
รวมงบบุคลากร 1,273,620.00 1,128,195.00 1,158,840.00 1,038,860.00 1,170,610

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,000.00 11,600.00 13,600.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 9,000.00 11,600.00 13,600.00 20,000.00 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 747,706.00 806,866.52 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 827,972.50 825,000.00 9.09 % 900,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 348,455.40 351,702.58 244,575.22 185,000.00 8.11 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,096,161.40 1,158,569.10 1,072,547.72 1,010,000.00 1,100,000
ค่าวัสดุ

วั ดุงานบ้านงานครัว 258,000.00 22,830.00 201,800.00 30,000.00 333.33 % 130,000

วั ดุกอ ร้าง 6,996.73 11,199.32 0.00 2,000.00 900 % 20,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 7,838.20 21,640.00 52,960.00 25,000.00 100 % 50,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 206,809.36 215,723.49 199,615.28 200,000.00 40 % 280,000

วั ดุเครื่องแตงกาย 16,320.00 13,199.05 4,310.00 10,000.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 495,964.29 284,591.86 458,685.28 267,000.00 500,000
รวมงบดาเนินงาน 1,601,125.69 1,454,760.96 1,544,833.00 1,297,000.00 1,620,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,874,745.69 2,582,955.96 2,703,673.00 2,335,860.00 2,790,610
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,762,921.53 4,459,070.88 4,494,071.16 6,405,560.00 5,519,550
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการเชิดชูรู้คาผู้ ูงอายุในเขตเทศบาล 56,900.00 59,940.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝกอบรมปฏิบัติธรรมนา ุขผู้ ูงวัย 0.00 0.00 59,045.00 20,000.00 300 % 80,000

โครงการฝกอบรมอาชีพใ ้กลุม ตรีและผู้นา
ชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง

11,040.00 18,900.00 23,570.00 0.00 100 % 40,000

โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจาป
ของเทศบาล

59,920.00 59,920.00 64,200.00 70,000.00 0 % 70,000

โครงการ งเ ริมการประชา ัมพันธข้อมูล
ขาว ารผาน ถานีวิทยุชุมชน

24,000.00 24,000.00 24,000.00 25,000.00 0 % 25,000

โครงการ งเ ริมการมี วนรวมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล 
และแผนชุมชน

3,475.00 1,650.00 400.00 0.00 100 % 15,000

โครงการเ ริม ร้างครอบครัวอบอุนชุมชน
เข้มแข็ง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 155,335.00 164,410.00 171,215.00 115,000.00 275,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบดาเนินงาน 155,335.00 164,410.00 171,215.00 115,000.00 275,000
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อตู้ลาโพงขยายเ ียง แบบเคลื่อนที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อเครื่องรับ- ง ัญญาณเ ียง
ตาม ายภายในเขตเทศบาล

90,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องรรับ- ง ัญญาณเ ียงตาม าย 0.00 0.00 90,000.00 0.00 100 % 90,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 140,000
รวมงบลงทุน 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 140,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเ ลือ
ประชาชนขององคกรปกครอง วนท้องถิ่น  
อาเภอปะทิว  จัง วัดชุมพร  ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 245,335.00 164,410.00 261,215.00 130,000.00 415,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 245,335.00 164,410.00 261,215.00 130,000.00 415,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

15,670.00 14,110.00 23,346.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชน ัมพันธ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ 0.00 0.00 83,102.00 100,000.00 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ ประจาป 
2561

0.00 95,136.55 0.00 0.00 0 % 0

โครงการลานดนตรีและศิลปะ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 15,670.00 109,246.55 106,448.00 180,000.00 180,000
รวมงบดาเนินงาน 15,670.00 109,246.55 106,448.00 180,000.00 180,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล
โรงเรียนปะทิววิทยา อาเภอปะทิว จัง วัด
ชุมพร

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 15,670.00 139,246.55 136,448.00 210,000.00 210,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการจัดงานตักบาตรเทโว (วันออก
พรรษา)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว (วัน
ออกพรรษา)

24,239.10 24,250.00 41,160.00 45,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 3,000.00 6,900.00 29,644.40 40,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาและ
วัน าคัญอื่นๆ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาและ
วัน าคัญอื่นๆ 

10,635.00 20,730.00 34,910.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีวัน งกรานต 85,325.00 79,757.70 69,894.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณี งกรานต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการทาบุญวันขึ้นปใ ม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการทาบุญวันขึ้นปใ ม 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการทาบุญวันขึ้นไปใ ม 0.00 4,600.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 125,999.10 136,237.70 175,608.40 207,500.00 207,500
รวมงบดาเนินงาน 125,999.10 136,237.70 175,608.40 207,500.00 207,500

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 125,999.10 136,237.70 175,608.40 207,500.00 207,500
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 141,669.10 275,484.25 312,056.40 417,500.00 417,500

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000.00 3,400.00 3,600.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 3,000.00 3,400.00 3,600.00 10,000.00 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 33,010.00 27,300.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 27,450.00 31,500.00 26.98 % 40,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 1,500.00 900 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 33,010.00 27,300.00 27,450.00 33,000.00 55,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0 % 0

วั ดุไฟฟาและวิทยุ 6,638.50 2,594.75 4,502.56 7,400.00 35.14 % 10,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 24,625.00 14,696.00 17,415.00 14,000.00 0 % 14,000

วั ดุกอ ร้าง 4,915.58 9,138.39 6,969.04 10,000.00 0 % 10,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย 3,450.00 0.00 8,000.00 5,000.00 0 % 5,000

วั ดุอื่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 39,629.08 27,729.14 36,886.60 41,400.00 44,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 167,895.53 166,990.76 200,792.73 232,000.00 -5.17 % 220,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 84,196.73 90,138.98 77,094.59 85,000.00 17.65 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 252,092.26 257,129.74 277,887.32 317,000.00 320,000
รวมงบดาเนินงาน 327,731.34 315,558.88 345,823.92 401,400.00 429,000
รวมงานตลาดสด 327,731.34 315,558.88 345,823.92 401,400.00 429,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 327,731.34 315,558.88 345,823.92 401,400.00 429,000
แผนงานงบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
คาชาระ นี้เงินต้น 1,050,927.29 1,065,208.98 1,079,919.12 1,095,100.00 -19.78 % 878,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาชาระดอกเบี้ย 109,432.89 95,151.20 80,441.06 65,300.00 -23.89 % 49,700

เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม 185,901.00 216,002.00 218,973.00 231,000.00 -2.94 % 224,200

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 9,580.00 20,000.00 -40 % 12,000

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ 1,476,000.00 1,467,800.00 1,525,600.00 1,802,400.00 1.86 % 1,836,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 216,000.00 232,800.00 241,600.00 264,000.00 5.45 % 278,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0 % 12,000

ารองจาย 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รายจายตามข้อผูกพัน 78,045.08 80,919.89 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

คาบารุง ันนิบาตเทศบาลแ งประเทศไทย 0.00 0.00 30,194.90 32,000.00 0 % 32,000

เงิน มทบกองทุน งเ ริม ุขภาพชุมชน 
( ป ช.)

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

349,136.00 355,942.00 369,270.00 371,200.00 -1.32 % 366,300

เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา 282,960.00 407,200.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมงบกลาง 3,748,402.26 3,921,024.07 3,555,578.08 4,093,000.00 3,889,100
รวมงบกลาง 3,748,402.26 3,921,024.07 3,555,578.08 4,093,000.00 3,889,100
รวมงบกลาง 3,748,402.26 3,921,024.07 3,555,578.08 4,093,000.00 3,889,100

รวมแผนงานงบกลาง 3,748,402.26 3,921,024.07 3,555,578.08 4,093,000.00 3,889,100
รวมทุกแผนงาน 24,925,733.57 25,760,617.93 26,031,326.53 31,557,960.00 31,509,190
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

คาชาระดอ บี้ย 49,700

รายจายตามข้อผู พัน

คาใช้จายใน ารจัด าร
จราจร

100,000

คาบารุง ันนิบาต
ทศบาลแหงประ ทศ
ไทย

32,000

งิน มทบ องทุน ง
ริม ุขภาพชุมชน 

( ป ช.)
50,000

บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด ์ 12,000

คาชาระหนี้ งินต้น 878,500

งิน มทบ องทุนประ ัน
ังคม

224,200

บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ 1,836,000

งิน มทบ องทุน งินทดแทน 12,000

งิน มทบ องทุนบา หน็จ
บานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ( บท.)

366,300

ารองจาย 50,000

บี้ยยังชีพคนพิ าร 278,400

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชาระดอ บี้ย 49,700

รายจายตามข้อผู พัน

คาใช้จายใน ารจัด าร
จราจร

100,000

คาบารุง ันนิบาต
ทศบาลแหงประ ทศ
ไทย

32,000

งิน มทบ องทุน ง
ริม ุขภาพชุมชน 

( ป ช.)
50,000

บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด ์ 12,000

คาชาระหนี้ งินต้น 878,500

งิน มทบ องทุนประ ัน
ังคม

224,200

บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ 1,836,000

งิน มทบ องทุน งินทดแทน 12,000

งิน มทบ องทุนบา หน็จ
บานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ( บท.)

366,300

ารองจาย 50,000

บี้ยยังชีพคนพิ าร 278,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งินคาตอบแทนประจา
ตาแหนงนาย /รองนาย

งินคาตอบแทน มาชิ ภา
องค์ รป ครอง วนท้องถิ่น

งินคาตอบแทน ลขานุ าร/ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริหาร วนตาบล

งิน ดือนนาย /รองนาย

งินคาตอบแทนพิ ศษ
นาย /รองนาย

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาตอบแทนพนั งานจ้าง 1,558,170 154,760 171,600 783,770

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งาน
จ้าง

96,000 5,400 10,710 30,000

งิน ดือนพนั งาน 773,880 820,560 1,294,160 307,920

คาจ้างลู จ้างประจา 293,400

งินประจาตาแหนง 42,000 42,000

งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน

งินชวย หลือ ารศึ ษาบุตร 10,000 25,000 10,000

คา บี้ยประชุม

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งินคาตอบแทนประจา
ตาแหนงนาย /รองนาย

120,000 120,000

งินคาตอบแทน มาชิ ภา
องค์ รป ครอง วนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400

งินคาตอบแทน ลขานุ าร/ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริหาร วนตาบล

198,720 198,720

งิน ดือนนาย /รองนาย 695,520 695,520

งินคาตอบแทนพิ ศษ
นาย /รองนาย

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาตอบแทนพนั งานจ้าง 1,503,580 4,171,880

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน 84,000 84,000

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งาน
จ้าง

24,000 166,110

งิน ดือนพนั งาน 3,422,280 6,618,800

คาจ้างลู จ้างประจา 293,400

งินประจาตาแหนง 186,000 270,000

งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน

งินชวย หลือ ารศึ ษาบุตร 37,000 82,000

คา บี้ยประชุม 10,000 10,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น

234,000 234,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน
คา ชาบ้าน

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

10,000 25,000 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อให้ได้มาซึ่งบริ าร 40,000 1,148,100 25,000 45,000 15,000

โครง ารจ้าง
หมาบริ ารตัดหญ้าไหล
ทาง

120,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า
ลั ษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายใน ารจัด าร
ลือ ตั้ง

คาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

20,000 50,000 45,000 30,000

คาพวงมาลัย ชอดอ ไม้ 
ระ ช้าดอ ไม้ และพวง

มาลา

โครง าร อ ม.รวม
น้าใจ ร้าง ด็ ไทย
ปัญญา ลิศด้วยไอโอดีน

27,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน
คา ชาบ้าน 36,000 36,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

22,000 67,000

ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อให้ได้มาซึ่งบริ าร 458,000 1,731,100

โครง ารจ้าง
หมาบริ ารตัดหญ้าไหล
ทาง

120,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

60,000 60,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า
ลั ษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายใน ารจัด าร
ลือ ตั้ง

70,000 70,000

คาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

240,000 385,000

คาพวงมาลัย ชอดอ ไม้ 
ระ ช้าดอ ไม้ และพวง

มาลา
3,000 3,000

โครง าร อ ม.รวม
น้าใจ ร้าง ด็ ไทย
ปัญญา ลิศด้วยไอโอดีน

27,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารแขงขัน ีฬา 
นั รียน ยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

50,000

โครง ารจัด ารแขงขัน
ีฬาชุมชน ัมพันธ์

25,000

โครง ารจัดงานตั
บาตร ทโว (วันออ
พรรษา)

45,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณีวัน ข้าพรรษา
และวัน าคัญอื่นๆ

40,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณี ง รานต์

80,000

โครง ารจัดงานวัน ด็
แหงชาติ

100,000

โครง ารจัดงานวันลอย
ระทง

40,000

โครง ารจัดงานวัน
าคัญของชาติ และวัน
าคัญอื่นๆ ที่ทาง

ราช าร าหนดขึ้น ป็น
รณีพิ ศษ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารแขงขัน ีฬา 
นั รียน ยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

50,000

โครง ารจัด ารแขงขัน
ีฬาชุมชน ัมพันธ์

25,000

โครง ารจัดงานตั
บาตร ทโว (วันออ
พรรษา)

45,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณีวัน ข้าพรรษา
และวัน าคัญอื่นๆ

40,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณี ง รานต์

80,000

โครง ารจัดงานวัน ด็
แหงชาติ

100,000

โครง ารจัดงานวันลอย
ระทง

40,000

โครง ารจัดงานวัน
าคัญของชาติ และวัน
าคัญอื่นๆ ที่ทาง

ราช าร าหนดขึ้น ป็น
รณีพิ ศษ

60,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารชวย หลือผู้
ประ บภัยภายใน ขต
ทศบาล

40,000

โครง าร ด็ ปฐมวัยใ
ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น

3,500

โครง าร ตรียมและรับ
ด็จในโอ า ตางๆ

โครง ารท้องถิ่นไทย 
รวมใจภั ดิ์ รั ษ์พื้นที่ ี
ขียว

10,000

โครง ารทาบุญวันขึ้นปี
ใหม

2,500

โครง ารป ป้อง ถาบัน
าคัญของชาติ พื่อ ริม
ร้างความ มานฉันท์

โครง ารปรับปรุงแผนที่
ภาษี

โครง ารป้อง ัน าร
ทุจริตภาครัฐและ าร
แ ้ไขปัญหายา พติด
ทศบาลตาบลปะทิว

โครง ารป้อง ันภัยใน
ศูนย์พัฒนา ด็ ล็ บ้าน
บาง น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารชวย หลือผู้
ประ บภัยภายใน ขต
ทศบาล

40,000

โครง าร ด็ ปฐมวัยใ
ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น

3,500

โครง าร ตรียมและรับ
ด็จในโอ า ตางๆ

30,000 30,000

โครง ารท้องถิ่นไทย 
รวมใจภั ดิ์ รั ษ์พื้นที่ ี
ขียว

10,000

โครง ารทาบุญวันขึ้นปี
ใหม

2,500

โครง ารป ป้อง ถาบัน
าคัญของชาติ พื่อ ริม
ร้างความ มานฉันท์

5,000 5,000

โครง ารปรับปรุงแผนที่
ภาษี

30,000 30,000

โครง ารป้อง ัน าร
ทุจริตภาครัฐและ าร
แ ้ไขปัญหายา พติด
ทศบาลตาบลปะทิว

3,000 3,000

โครง ารป้อง ันภัยใน
ศูนย์พัฒนา ด็ ล็ บ้าน
บาง น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารป้อง ันและลด
อุบัติ หตุทางถนนในชวง
ทศ าลตางๆ

23,000

โครง ารผู้ชาระภาษีดี
ดน

โครง ารฝึ อบรม าร
จัด ารขยะและ ิ่งแวด
ล้อมชุมชน

20,000

โครง ารฝึ อบรม าร
ป้อง ันและระงับ
อัคคีภัยใน ถานศึ ษา

50,000

โครง ารฝึ อบรม
ปฏิบัติธรรมนา ุขผู้ ูง
วัย

80,000

โครง ารฝึ อบรมปลู
จิต านึ จ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่นด้านความซื่อ ัตย์
ุจริตและป้อง ันผล

ประโยชน์ทับซ้อน

โครง ารฝึ อบรมและ
ง ริม าร รียนรู้นอ

ห้อง รียนของ ด็ ล็
10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารป้อง ันและลด
อุบัติ หตุทางถนนในชวง
ทศ าลตางๆ

23,000

โครง ารผู้ชาระภาษีดี
ดน

20,000 20,000

โครง ารฝึ อบรม าร
จัด ารขยะและ ิ่งแวด
ล้อมชุมชน

20,000

โครง ารฝึ อบรม าร
ป้อง ันและระงับ
อัคคีภัยใน ถานศึ ษา

50,000

โครง ารฝึ อบรม
ปฏิบัติธรรมนา ุขผู้ ูง
วัย

80,000

โครง ารฝึ อบรมปลู
จิต านึ จ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่นด้านความซื่อ ัตย์
ุจริตและป้อง ันผล

ประโยชน์ทับซ้อน

13,000 13,000

โครง ารฝึ อบรมและ
ง ริม าร รียนรู้นอ

ห้อง รียนของ ด็ ล็
10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรม ง
ริม ารพัฒนาครูและ

บุคลา รทาง ารศึ ษา
15,000

โครง ารฝึ อบรม ง
ริมคุณธรรม 

จริยธรรม แลพัฒนา
ศุ ยภาพใน ารปฏิบัติ
งานของ จ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น

โครง ารฝึ อบรมหลั
ูตรชุดปฏิบัติ ารจิต

อา าภัยพิบัติ ทศบาล
ตาบลปะทิว

100,000

โครง ารฝึ อบรมให้
ความรู้ ี่ยว ับ ฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค

20,000

โครง ารฝึ อบรมให้
ความรู้รณรงค์ป้อง ัน
และแ ้ไขปัญหายา พ
ติดใน ขต ทศบาลตาบล
ปะทิว

25,000

โครง ารฝึ อบรมให้
ความรู้ รื่องโรคติดตอ
และโรคอุบัติใหม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรม ง
ริม ารพัฒนาครูและ

บุคลา รทาง ารศึ ษา
15,000

โครง ารฝึ อบรม ง
ริมคุณธรรม 

จริยธรรม แลพัฒนา
ศุ ยภาพใน ารปฏิบัติ
งานของ จ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น

140,000 140,000

โครง ารฝึ อบรมหลั
ูตรชุดปฏิบัติ ารจิต

อา าภัยพิบัติ ทศบาล
ตาบลปะทิว

100,000

โครง ารฝึ อบรมให้
ความรู้ ี่ยว ับ ฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค

20,000

โครง ารฝึ อบรมให้
ความรู้รณรงค์ป้อง ัน
และแ ้ไขปัญหายา พ
ติดใน ขต ทศบาลตาบล
ปะทิว

25,000

โครง ารฝึ อบรมให้
ความรู้ รื่องโรคติดตอ
และโรคอุบัติใหม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรมให้
ความรู้วัน อด ์โล   (1 
ธ.ค.)

15,000

โครง ารฝึ อบรมอาชีพ
ให้ ลุม ตรีและผู้นา
ชุมชน พื่อ ารพึ่งพาตน
อง

40,000

โครง ารพัฒนาข้อมูลอิ
ล็คทรอนิคและระบบ
ว็บไซด์ ทศบาลตาบล
ปะทิว

โครง าร พิ่มไอโอดีน  
พิ่มไอคิวและอีคิว

3,000

โครง ารรณรงค์ป้อง ัน
ควบคุมโรคไข้ ลือดออ

60,000

โครง ารรายงานผล าร
ปฏิบัติงานประจาปีของ
ทศบาล

70,000

โครง ารลานดนตรีและ
ศิลปะ

5,000

โครง ารศูนย์พัฒนา ด็
ล็ ทิดไทองค์ราชัน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรมให้
ความรู้วัน อด ์โล   (1 
ธ.ค.)

15,000

โครง ารฝึ อบรมอาชีพ
ให้ ลุม ตรีและผู้นา
ชุมชน พื่อ ารพึ่งพาตน
อง

40,000

โครง ารพัฒนาข้อมูลอิ
ล็คทรอนิคและระบบ
ว็บไซด์ ทศบาลตาบล
ปะทิว

5,000 5,000

โครง าร พิ่มไอโอดีน  
พิ่มไอคิวและอีคิว

3,000

โครง ารรณรงค์ป้อง ัน
ควบคุมโรคไข้ ลือดออ

60,000

โครง ารรายงานผล าร
ปฏิบัติงานประจาปีของ
ทศบาล

70,000

โครง ารลานดนตรีและ
ศิลปะ

5,000

โครง ารศูนย์พัฒนา ด็
ล็ ทิดไทองค์ราชัน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารศูนย์พัฒนา ด็
ล็ บ้านบาง นใ ใจ ิ่ง
แวดล้อม

5,000

โครง าร ศรษฐ ิจพอ
พียงใน ด็ ปฐมวัย

4,000

โครง าร ง ริม าร
ประชา ัมพันธ์ข้อมูล
ขาว ารผาน ถานีวิทยุ
ชุมชน

25,000

โครง าร ง ริม ารมี
วนรวมของประชาชน

ใน ารจัดทาแผนพัฒนา
ทศบาล และแผนชุมชน

15,000

โครง าร ง ริม
พัฒนา ารของ ด็ ล็

31,000

โครง าร นับ นุนคาใช้
จาย ารบริหาร ถาน
ศึ ษา

612,430

โครง าร ัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จา โรค
พิษ ุนัขบ้า

50,000

โครง าร ายใยแหงรั 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารศูนย์พัฒนา ด็
ล็ บ้านบาง นใ ใจ ิ่ง
แวดล้อม

5,000

โครง าร ศรษฐ ิจพอ
พียงใน ด็ ปฐมวัย

4,000

โครง าร ง ริม าร
ประชา ัมพันธ์ข้อมูล
ขาว ารผาน ถานีวิทยุ
ชุมชน

25,000

โครง าร ง ริม ารมี
วนรวมของประชาชน

ใน ารจัดทาแผนพัฒนา
ทศบาล และแผนชุมชน

15,000

โครง าร ง ริม
พัฒนา ารของ ด็ ล็

31,000

โครง าร นับ นุนคาใช้
จาย ารบริหาร ถาน
ศึ ษา

612,430

โครง าร ัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จา โรค
พิษ ุนัขบ้า

50,000

โครง าร ายใยแหงรั 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง าร ริม ร้าง
ครอบครัวอบอุนชุมชน
ข้มแข็ง

25,000

โครง ารให้ความรู้ ับ
ยาวชนใน ารวางแผน
และ ตรียมความพร้อม
ารตั้งครรภ์ อนวัยอัน

ควร

25,000

โครง ารอบรมบทบาท
ของผู้บริหารท้องถิ่น
และ มาชิ ภาท้องถิ่น

โครง ารอบรมและ าร
แล ปลี่ยน รียนรู้ พื่อ
ง ริมทั ษะ าร ลี้ยงดู
ด็ ปฐมวัย

15,000

โครง ารอบรมให้ความ
รู้ ารปฐมพยาบาล บื้อง
ต้น

28,000

โครง ารอบรมให้ความ
รู้ ุขาภิบาลอาหาร  
อาหารปลอดภัย  คน
ปลอดโรค

34,000

โครง ารอบรมให้ความ
รู้หมอหมูบ้าน/ชุมชน

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง าร ริม ร้าง
ครอบครัวอบอุนชุมชน
ข้มแข็ง

25,000

โครง ารให้ความรู้ ับ
ยาวชนใน ารวางแผน
และ ตรียมความพร้อม
ารตั้งครรภ์ อนวัยอัน

ควร

25,000

โครง ารอบรมบทบาท
ของผู้บริหารท้องถิ่น
และ มาชิ ภาท้องถิ่น

12,000 12,000

โครง ารอบรมและ าร
แล ปลี่ยน รียนรู้ พื่อ
ง ริมทั ษะ าร ลี้ยงดู
ด็ ปฐมวัย

15,000

โครง ารอบรมให้ความ
รู้ ารปฐมพยาบาล บื้อง
ต้น

28,000

โครง ารอบรมให้ความ
รู้ ุขาภิบาลอาหาร  
อาหารปลอดภัย  คน
ปลอดโรค

34,000

โครง ารอบรมให้ความ
รู้หมอหมูบ้าน/ชุมชน

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครง ารออ าลัง าย
พื่อ ุขภาพ

40,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 15,000 20,000 285,000 30,000 35,000 200,000

ค่าวัสดุ

วั ดุ ครื่องแตง าย 20,000 5,000

วั ดุยานพาหนะและขน ง 110,000 5,000 200,000

วั ดุคอมพิว ตอร์ 20,000 20,000 75,000 15,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 260,000 15,000 20,000

วั ดุ ชื้อ พลิงและหลอลื่น 313,600 3,600 100,000

วั ดุ ครื่องดับ พลิง 20,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 14,000 130,000 25,000

วั ดุวิทยาศา ตร์หรือ าร
แพทย์

5,000 5,000 10,000

คาอาหาร ริม (นม) 1,220,630

วั ดุ าร ษตร 5,000 15,000 10,000 20,000

วั ดุ อ ร้าง 10,000 115,000 35,000 10,000

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร 5,000 5,000 10,000 5,000

วั ดุ านั งาน 30,000 15,000 40,000 20,000

วั ดุอื่น 5,000 60,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ าร ื่อ ารและโทร
คมนาคม

10,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 100,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครง ารออ าลัง าย
พื่อ ุขภาพ

40,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 170,000 755,000

ค่าวัสดุ

วั ดุ ครื่องแตง าย 25,000

วั ดุยานพาหนะและขน ง 45,000 360,000

วั ดุคอมพิว ตอร์ 120,000 250,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 320,000

วั ดุ ชื้อ พลิงและหลอลื่น 123,600 540,800

วั ดุ ครื่องดับ พลิง 20,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 5,000 174,000

วั ดุวิทยาศา ตร์หรือ าร
แพทย์

20,000

คาอาหาร ริม (นม) 1,220,630

วั ดุ าร ษตร 15,000 65,000

วั ดุ อ ร้าง 15,000 185,000

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร 8,000 33,000

วั ดุ านั งาน 150,000 255,000

วั ดุอื่น 5,000 70,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ าร ื่อ ารและโทร
คมนาคม

48,000 58,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 120,000 245,000

วันที่พิมพ์ : 3/11/2563  10:34:07 หน้า : 22/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 220,000 100,000 70,000

คาบริ ารไปรษณีย์ 2,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 2,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ านั งาน

ครื่องปรับอา าศแบบ
แย วน

17,000

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

จัดซื้อ ครื่อง
คอมพิว ตอร์ าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

30,000

จัดซื้อ ครื่องพิมพ์

จัดซื้อ ครื่อง ารองไฟ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อตู้ลาโพงขยาย
ียง แบบ คลื่อนที่

20,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

จัดซื้อ ครื่องรรับ- ง
ัญญาณ ียงตาม าย

90,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 350,000 740,000

คาบริ ารไปรษณีย์ 15,000 17,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 25,000 27,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ านั งาน

ครื่องปรับอา าศแบบ
แย วน

17,000

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

จัดซื้อ ครื่อง
คอมพิว ตอร์ าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

30,000

จัดซื้อ ครื่องพิมพ์ 8,000 8,000

จัดซื้อ ครื่อง ารองไฟ 12,500 12,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อตู้ลาโพงขยาย
ียง แบบ คลื่อนที่

20,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

จัดซื้อ ครื่องรรับ- ง
ัญญาณ ียงตาม าย

90,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

อ ร้างทอระบายน้า 
ค ล.ถนน ายปะทิว - 
ทาแซะ (ตรงข้ามป้อม
ตารวจ)

312,800

โครง าร งินชด ชยคา
งาน อ ร้าง (k)

20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งินอุดหนุนองค์ รป ครอง
วนท้องถิ่น

โครง าร พิ่ม
ประ ิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติ ารรวมใน าร
ชวย หลือประชาชนของ
องค์ รป ครอง วนท้อง
ถิ่น อา ภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

งินอุดหนุน วนราช าร

โครง ารจัด ิจ รรม
งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  
พิธี ารตางๆ  วัน าคัญ
ตามนโยบายรัฐบาลและ
าร ั่ง ารของจังหวัด

ชุมพร  ประจาปีงบ
ประมาณ  2564
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

อ ร้างทอระบายน้า 
ค ล.ถนน ายปะทิว - 
ทาแซะ (ตรงข้ามป้อม
ตารวจ)

312,800

โครง าร งินชด ชยคา
งาน อ ร้าง (k)

20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งินอุดหนุนองค์ รป ครอง
วนท้องถิ่น

โครง าร พิ่ม
ประ ิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติ ารรวมใน าร
ชวย หลือประชาชนของ
องค์ รป ครอง วนท้อง
ถิ่น อา ภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

15,000 15,000

งินอุดหนุน วนราช าร

โครง ารจัด ิจ รรม
งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  
พิธี ารตางๆ  วัน าคัญ
ตามนโยบายรัฐบาลและ
าร ั่ง ารของจังหวัด

ชุมพร  ประจาปีงบ
ประมาณ  2564

40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครง าร ปิดบ้าน
คุณธรรมวิถีพุทธ วิถีไทย 
วิถีพอ พียง

30,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ีฬาฟุตบอล
โรง รียนปะทิววิทยา 
อา ภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร

30,000

โครง าร ง ริม
คุณภาพผู้ รียน ู
มาตรฐาน ารศึ ษา

40,000

โครง ารอาหาร ลางวัน
ของ ด็ นั รียน
โรง รียนอนุบาลปะทิว 
(บาง นพิพิธราษฎร์
บารุง)

2,236,000

รวม 3,889,100 429,000 417,500 415,000 5,519,550 1,602,320 6,219,030 2,380,090
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครง าร ปิดบ้าน
คุณธรรมวิถีพุทธ วิถีไทย 
วิถีพอ พียง

30,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ีฬาฟุตบอล
โรง รียนปะทิววิทยา 
อา ภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร

30,000

โครง าร ง ริม
คุณภาพผู้ รียน ู
มาตรฐาน ารศึ ษา

40,000

โครง ารอาหาร ลางวัน
ของ ด็ นั รียน
โรง รียนอนุบาลปะทิว 
(บาง นพิพิธราษฎร์
บารุง)

2,236,000

รวม 10,637,600 31,509,190
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