
ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลปะทิว

อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปะทิว

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลปะทิว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลปะ
ทิวอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลปะทิวจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 33,279,407.05 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 23,981,523.31 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,180,465.42 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 2 โครงการ รวม 463,062.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 22 โครงการ รวม 7,305,700.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 6,975,260.13 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 30,311,297.88 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,398,277.34 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 553,631.18 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 864,606.78 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 129,486.60 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 3,950.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,130,823.98 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 12,230,522.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 29,803,295.57 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 3,748,402.26 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,769,807.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,360,886.31 บาท

งบลงทุน จํานวน 4,548,200.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,376,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลปะทิว
อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 1,984,234.27 1,282,200.00 1,291,700.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 497,224.00 490,000.00 484,900.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 861,780.99 930,500.00 930,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 98,155.00 123,100.00 114,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 4,000.00 4,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,441,394.26 2,829,800.00 2,825,100.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,902,911.24 14,627,000.00 14,972,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,902,911.24 14,627,000.00 14,972,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 9,469,550.00 12,700,000.00 12,750,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 9,469,550.00 12,700,000.00 12,750,000.00

รวม 27,813,855.50 30,156,800.00 30,547,100.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 1,775,334.05 4,005,600.00 4,175,700.00

งบบุคลากร 11,392,235.00 13,023,560.00 12,660,520.00

งบดําเนินงาน 6,785,080.87 9,838,460.00 10,423,870.00

งบลงทุน 4,211,180.00 748,000.00 743,790.00

งบเงินอุดหนุน 2,479,500.00 2,541,000.00 2,543,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 26,643,329.92 30,156,620.00 30,546,880.00

รวม 26,643,329.92 30,156,620.00 30,546,880.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลปะทิว

อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลปะทิว
อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,262,170

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,264,060

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,113,870

แผนงานสาธารณสุข 1,551,630

แผนงานเคหะและชุมชน 5,966,450

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 273,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 530,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 410,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 4,175,700

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 30,546,880



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,268,170 1,507,800 6,775,970

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,643,530 1,507,800 4,151,330

งบดําเนินงาน 1,998,200 371,600 2,369,800

    ค่าตอบแทน 171,000 35,000 206,000

    ค่าใช้สอย 1,045,000 220,000 1,265,000

    ค่าวัสดุ 284,200 106,600 390,800

    ค่าสาธารณูปโภค 498,000 10,000 508,000

งบลงทุน 0 116,400 116,400

    ค่าครุภัณฑ์ 0 116,400 116,400

                                             รวม 7,266,370 1,995,800 9,262,170

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน รวม

งบบุคลากร 1,286,060 1,286,060

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,286,060 1,286,060

งบดําเนินงาน 978,000 978,000

    ค่าตอบแทน 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 408,000 408,000

    ค่าวัสดุ 560,000 560,000

                                             รวม 2,264,060 2,264,060

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลปะทิว

อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 553,030 816,970 1,370,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 553,030 816,970 1,370,000

งบดําเนินงาน 80,000 2,198,870 2,278,870

    ค่าตอบแทน 0 25,000 25,000

    ค่าใช้สอย 35,000 691,100 726,100

    ค่าวัสดุ 45,000 1,400,770 1,445,770

    ค่าสาธารณูปโภค 0 82,000 82,000

งบเงินอุดหนุน 40,000 2,425,000 2,465,000

    เงินอุดหนุน 40,000 2,425,000 2,465,000

                                             รวม 673,030 5,440,840 6,113,870

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 901,030 0 901,030

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 901,030 0 901,030

งบดําเนินงาน 266,600 295,000 561,600

    ค่าตอบแทน 51,000 0 51,000

    ค่าใช้สอย 150,000 295,000 445,000

    ค่าวัสดุ 63,600 0 63,600

    ค่าสาธารณูปโภค 2,000 0 2,000

งบลงทุน 0 59,000 59,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 59,000 59,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

                                             รวม 1,167,630 384,000 1,551,630



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,157,200 0 0 1,170,260 2,327,460

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,157,200 0 0 1,170,260 2,327,460

งบดําเนินงาน 438,600 380,000 282,000 1,970,000 3,070,600

    ค่าตอบแทน 40,000 0 0 30,000 70,000

    ค่าใช้สอย 80,000 50,000 250,000 1,305,000 1,685,000

    ค่าวัสดุ 118,600 330,000 32,000 635,000 1,115,600

    ค่าสาธารณูปโภค 200,000 0 0 0 200,000

งบลงทุน 0 568,390 0 0 568,390

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 568,390 0 0 568,390

                                             รวม 1,595,800 948,390 282,000 3,140,260 5,966,450

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 255,000 255,000

    ค่าใช้สอย 255,000 255,000

งบเงินอุดหนุน 18,000 18,000

    เงินอุดหนุน 18,000 18,000

                                             รวม 273,000 273,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 230,000 270,000 500,000

    ค่าใช้สอย 230,000 270,000 500,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

                                             รวม 260,000 270,000 530,000



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดําเนินงาน 410,000 410,000

    ค่าใช้สอย 60,000 60,000

    ค่าวัสดุ 80,000 80,000

    ค่าสาธารณูปโภค 270,000 270,000

                                             รวม 410,000 410,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 4,175,700 4,175,700

    งบกลาง 4,175,700 4,175,700

                                             รวม 4,175,700 4,175,700



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,262,170

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,264,060

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,113,870

แผนงานสาธารณสุข 1,551,630

แผนงานเคหะและชุมชน 5,966,450

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 273,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 530,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 410,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 4,175,700

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 30,546,880

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลปะทิว และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีตําบลปะทิว

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 30,546,880 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
30,546,880 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลปะทิวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลปะทิว
อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลปะทิวมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

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

(นายมนต์ชัย  โกษฐเพชร)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลปะทิว

เห็นชอบ

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

(นายธนนท์  พรรพีภาส)

ตําแหน่ง นายอําเภอปะทิว  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ชุมพร



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลปะทิว
อําเภอ ปะทิว  จังหวัดชุมพร

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 877,825.00 1,041,208.00 1,093,251.82 1,006,500.00 0.94 % 1,016,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 14,220.55 17,724.15 15,190.50 15,200.00 0.00 % 15,200.00

     ภาษีป้าย 80,072.00 104,807.00 107,033.00 115,500.00 0.00 % 115,500.00

     อากรรังนกอีแอ่น 142,614.74 45,726.93 768,758.95 145,000.00 0.00 % 145,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,114,732.29 1,209,466.08 1,984,234.27 1,282,200.00 1,291,700.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,028.20 1,028.20 1,455.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 1,146.00 1,718.00 1,580.00 2,000.00 -20.00 % 1,600.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 131,680.00 117,080.00 108,340.00 120,000.00 -8.33 % 110,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 1,280.00 1,260.00 1,300.00 1,500.00 -13.33 % 1,300.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 800.00 600.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 7,940.00 3,680.00 3,750.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 390.00 70.00 380.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 273,310.00 282,870.00 282,940.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,700.00 700.00 750.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 6,354.00 6,696.00 5,149.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 21,320.00 12,470.00 57,130.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

     ค่าปรับอืน ๆ 200.00 200.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 500.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 24,200.00 14,000.00 21,370.00 15,000.00 40.00 % 21,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 4,900.00 4,800.00 4,700.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 160.00 132.00 160.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 2,435.00 2,020.00 1,100.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 1,690.00 1,640.00 1,620.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 480,533.20 451,464.20 497,224.00 490,000.00 484,900.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าทีดิน 25,100.00 25,100.00 25,000.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 471,764.00 427,800.00 483,628.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

     ดอกเบีย 495,413.00 376,518.06 348,552.99 400,000.00 0.00 % 400,000.00

     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 250.00 250.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าตอบแทนตามกฎหมายกําหนด 4,600.00 4,600.00 4,600.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 997,127.00 834,268.06 861,780.99 930,500.00 930,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าจําหน่ายเศษของ 31,350.00 1,900.00 14,412.00 3,000.00 366.67 % 14,000.00

     ค่าขายแบบแปลน 29,400.00 21,800.00 6,700.00 30,000.00 -66.67 % 10,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 55.00 16.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 94,499.00 82,511.56 77,043.00 90,000.00 0.00 % 90,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 155,304.00 106,227.56 98,155.00 123,100.00 114,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 3,645.00 0.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 3,645.00 0.00 4,000.00 4,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 12,344.68 412,125.37 409,237.82 500,000.00 0.00 % 500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 11,877,046.60 12,192,051.44 12,647,698.74 12,500,000.00 0.80 % 12,600,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 617,501.12 609,762.42 633,576.11 620,000.00 3.23 % 640,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 27,723.09 26,661.05 29,318.28 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ภาษีสุรา 255,710.18 287,117.02 283,539.76 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 347,816.54 494,596.72 609,896.38 500,000.00 22.00 % 610,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 9,990.69 9,120.45 10,856.28 12,000.00 0.00 % 12,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 20,100.38 14,267.89 9,649.87 15,000.00 -33.33 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 37,285.00 142,689.00 269,138.00 150,000.00 80.00 % 270,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,205,518.28 14,188,391.36 14,902,911.24 14,627,000.00 14,972,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 10,711,866.00 10,511,194.00 9,469,550.00 12,700,000.00 0.39 % 12,750,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 10,711,866.00 10,511,194.00 9,469,550.00 12,700,000.00 12,750,000.00

รวมทุกหมวด 26,665,080.77 27,304,656.26 27,813,855.50 30,156,800.00 30,547,100.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลปะทิว

อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 30,547,100   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,291,700 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 1,016,000 บาท
- ตังไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 15,200 บาท
- ตังไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี
ภาษีป้าย จํานวน 115,500 บาท
- ตังไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี
อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 145,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 484,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,600 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 110,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,300 บาท

- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 500 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 300,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 500 บาท

- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
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ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 500 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 2,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 21,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 5,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 2,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 2,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 930,500 บาท
ค่าเช่าทีดิน จํานวน 25,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 500,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ดอกเบีย จํานวน 400,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จํานวน 500 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกําหนด จํานวน 5,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 114,000 บาท
ค่าจําหน่ายเศษของ จํานวน 14,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 90,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
หมวดรายได้จากทุน รวม 4,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 4,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559

วันทีพิมพ์ : 27/9/2561  23:27:11 หน้า : 2/3



รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,972,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 500,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,600,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 640,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 30,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ภาษีสุรา จํานวน 300,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 610,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 12,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 10,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 270,000 บาท
- ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2559

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 12,750,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 12,750,000 บาท

- ตังไว้ใกล้เคียงกับยอดทีได้รับจัดสรรในปี 2559 ประกอบด้วย เงินอุด
หนุนทัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน เงินอุด
หนุนสําหรับสํานับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิน เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนค่าใช้
จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันภายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุด
หนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ฯลฯ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 198,720.00 198,720.00 198,720.00 198,720.00 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,490,400.00 1,490,400.00 1,490,400.00 1,490,400.00 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,053,685.00 1,327,391.00 1,351,335.00 1,324,820.00 15.86 % 1,534,920

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 60,979.00 67,200.00 79,800.00 84,000.00 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 98,565.00 109,200.00 121,800.00 126,000.00 0 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 619,107.00 633,920.00 703,080.00 715,525.00 18.5 % 847,890

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 134,100.00 88,860.00 73,620.00 56,440.00 -10.13 % 50,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,966,436.00 2,226,571.00 2,329,635.00 2,306,785.00 2,643,530

รวมงบบุคลากร 4,591,076.00 4,851,211.00 4,954,275.00 4,931,425.00 5,268,170

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลปะทิว
อําเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 51,100.00 320,675.00 48,000.00 50,000.00 100 % 100,000

ค่าเบียประชุม 6,900.00 6,350.00 5,550.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 22,000.00 24,000.00 23,000.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,290.00 4,290.00 2,145.00 16,000.00 25 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 84,290.00 355,315.00 78,695.00 112,000.00 171,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 181,649.00 151,777.00 138,868.00 315,000.00 14.29 % 360,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 12,660.00 7,549.00 7,441.00 10,000.00 600 % 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 0.00 690.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 103,810.00 54,035.00 121,073.00 102,000.00 47.06 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเว็บไซด์ของ
เทศบาลตําบลปะทิว 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันการทุจริต
และการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
เทศบาลตําบลปะทิว

0.00 200.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 82,230.00 90,025.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0 % 3,000

โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ 0.00 145,470.45 310,183.04 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ และ
วันอืนๆ ทีทางราชการกําหนดขึนเป็น
กรณีพิเศษ

0.00 0.00 0.00 141,000.00 14.89 % 162,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติเป็น
กรณีพิเศษ 41,047.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเตรียมและรับเสด็จในโอกาส
ต่างๆ 0.00 0.00 81,737.85 700.00 4,185.71 % 30,000

โครงการทําบุญวันขึนปีใหม่ 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0 % 0

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพือเสริมสร้างความสมานฉันท์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์
บริการประชาชนและนักท่องเทียวช่วง
เทศกาลปีใหม่

0.00 0.00 15,295.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันการทุจริตและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของเทศบาลตําบลปะทิว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 0.00 0.00 95,631.00 0.00 100 % 130,000

โครงการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกและ
ระบบเว็บไซด์เทศบาลตําบลปะทิว 0.00 0.00 3,300.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการพัฒนาข้อมูลอิเลคทรอนิคส์และ
ระบบเว็บไซด์เทศบาลตําบลปะทิว 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0 % 0

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระ
ราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

0.00 0.00 0.00 75,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 42,837.95 43,838.42 77,799.65 86,000.00 -18.6 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 468,533.95 497,884.87 854,528.54 742,700.00 1,045,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 83,372.70 84,533.24 124,469.03 91,500.00 -1.64 % 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,210.00 7,103.05 7,463.00 0.00 100 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,817.45 11,999.00 14,911.75 0.00 100 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 21,324.03 8,314.59 15,473.02 8,000.00 87.5 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,580.22 13,840.00 15,000.00 7,200.00 38.89 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 52,259.40 53,248.50 36,934.10 41,200.00 104.37 % 84,200

วัสดุการเกษตร 0.00 1,600.00 3,125.20 0.00 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 1,800.00 177.78 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,430.00 5,710.00 8,659.00 1,000.00 3,900 % 40,000

วัสดุอืน 950.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 186,943.80 186,348.38 226,035.10 150,700.00 284,200

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 326,070.39 376,095.34 309,756.18 294,000.00 2.04 % 300,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 70,127.60 87,558.07 92,600.87 57,000.00 110.53 % 120,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 11,114.98 9,922.43 9,039.36 9,000.00 177.78 % 25,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 1,197.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 8,859.60 41,533.58 44,800.21 48,000.00 0 % 48,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 416,172.57 516,306.42 456,196.62 408,000.00 498,000

รวมงบดําเนินงาน 1,155,940.32 1,555,854.67 1,615,455.26 1,413,400.00 1,998,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือเก้าอี 0.00 0.00 18,600.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 3,400.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือโต๊ะรับแขก 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเก้าอีประชุม 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองดูดฝุ่น 3,690.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโซฟา 0.00 14,800.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน ชนิด
บานกระจก 2 บาน 0.00 7,400.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสารไม้ 2 บานเปิดกระจก
ยาว 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางาน 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่ 9 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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จัดซือโต๊ะอเนกประสงค์ 0.00 72,850.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซือลําโพง 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือเครืองบันทึกเสียง 4,290.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองมัลติมีเดีย 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือจอรับภาพ 0.00 18,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองประมวลผลกลาง (CPU) 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา 0.00 0.00 7,300.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

โครงการจัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0.00 0.00 270,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,980.00 195,450.00 348,800.00 21,000.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลและอาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0.00 0.00 427,800.00 1,270,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,200,000.00 0.00 427,800.00 1,270,000.00 0

รวมงบลงทุน 1,207,980.00 195,450.00 776,600.00 1,291,000.00 0
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งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 182,096.00 17,710.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 182,096.00 17,710.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 182,096.00 17,710.00 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไป 7,157,092.32 6,620,225.67 7,346,330.26 7,635,825.00 7,266,370

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 584,201.00 717,960.00 828,840.00 856,320.00 9.04 % 933,720

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 31,269.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 362,520.00 423,600.00 472,220.00 479,160.00 6.04 % 508,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 60,000.00 48,000.00 45,960.00 34,710.00 -30.86 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,079,990.00 1,231,560.00 1,389,020.00 1,412,190.00 1,507,800

รวมงบบุคลากร 1,079,990.00 1,231,560.00 1,389,020.00 1,412,190.00 1,507,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 22,700.00 155,435.00 6,300.00 5,000.00 200 % 15,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,800.00 15,600.00 15,200.00 0.00 100 % 15,000

วันทีพิมพ์ : 27/9/2561  23:27:49 หน้า : 6/37



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 682.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 33,182.00 171,035.00 21,500.00 5,000.00 35,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 14,800.00 24,500.00 9,800.00 32,000.00 56.25 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 39,130.00 58,082.00 85,056.00 63,300.00 26.38 % 80,000

โครงการปรับปรุงแผนทีภาษี 555.00 312.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการผู้ชําระภาษีดีเด่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,570.00 1,330.00 1,190.00 3,000.00 900 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 65,055.00 84,224.00 96,046.00 98,300.00 220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 55,773.65 39,258.05 53,989.50 48,000.00 35.42 % 65,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 804.70 954.10 665.70 1,100.00 227.27 % 3,600

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,020.00 5,840.00 7,117.00 21,000.00 42.86 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 62,598.35 46,052.15 61,772.20 70,100.00 106,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,500.00 3,537.00 1,998.00 1,800.00 455.56 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,500.00 3,537.00 1,998.00 1,800.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 165,335.35 304,848.15 181,316.20 175,200.00 371,600

วันทีพิมพ์ : 27/9/2561  23:27:49 หน้า : 7/37



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีทํางาน 0.00 14,900.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองทําลายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

จัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 72,400

จัดซือโต๊ะเอนกประสงค์หน้าพลาสติก ขา
เหล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซือจอแอลอีดีภายนอกอาคาร
520,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือป้ายประชาสัมพันธ์แบบ
จอ LED COLOR P 10 0.00 0.00 520,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 0.00 0.00 29,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือจอคอมพิวเตอร์ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 555,000.00 14,900.00 566,000.00 21,000.00 116,400

รวมงบลงทุน 555,000.00 14,900.00 566,000.00 21,000.00 116,400

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 80,641.74 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 80,641.74 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 80,641.74 0.00 0.00 0.00 0

วันทีพิมพ์ : 27/9/2561  23:27:49 หน้า : 8/37



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงานบริหารงานคลัง 1,880,967.09 1,551,308.15 2,136,336.20 1,608,390.00 1,995,800

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 9,038,059.41 8,171,533.82 9,482,666.46 9,244,215.00 9,262,170

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 199,740.00 201,766.00 233,500.00 241,980.00 7.22 % 259,440

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 186,960.00 218,160.00 233,500.00 238,560.00 5.68 % 252,120

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 572,630.00 699,098.00 664,290.00 671,445.00 3.96 % 698,020

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 168,700.00 118,000.00 99,060.00 83,540.00 -8.45 % 76,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,128,030.00 1,237,024.00 1,230,350.00 1,235,525.00 1,286,060

รวมงบบุคลากร 1,128,030.00 1,237,024.00 1,230,350.00 1,235,525.00 1,286,060

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 128,340.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 128,340.00 0.00 5,000.00 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 20,000.00 450.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

18,820.00 9,859.00 9,571.00 13,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรม
การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน
ศึกษา

36,380.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 9,300.00 0.00 0.00 12,000.00 316.67 % 50,000

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใน
เขตเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,000

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธาณภัยเทศบาลตําบลปะ
ทิว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 138,116.91 88,658.04 42,614.41 297,000.00 -32.66 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 222,616.91 98,967.04 52,185.41 322,000.00 408,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,274.00 2,404.00 4,791.00 50,000.00 -60 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,380.00 0.00 1,138.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 224.70 558.54 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,488.00 23,280.00 32,684.70 13,000.00 1,438.46 % 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 71,894.00 51,330.40 37,193.70 44,000.00 127.27 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุการเกษตร 2,608.65 2,400.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 36,900.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 750.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วัสดุอืน 133,800.00 59,800.00 41,520.58 68,000.00 47.06 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 313,319.35 139,772.94 117,327.98 176,000.00 560,000

รวมงบดําเนินงาน 535,936.26 367,079.98 169,513.39 503,000.00 978,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือตู้เก็บเอกสาร 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 55,600.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบ
ดิจิตอล 8,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0.00 0.00 21,990.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 24,061.08 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 52,051.08 0.00 77,590.00 0.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและห้องเวร-ยาม 0.00 32,100.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 32,100.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 52,051.08 32,100.00 77,590.00 0.00 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 90,278.73 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 90,278.73 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 90,278.73 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 1,806,296.07 1,636,203.98 1,477,453.39 1,738,525.00 2,264,060
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานเทศกิจ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 284,005.00 68,760.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 9,240.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 293,245.00 68,760.00 0.00 0.00 0

รวมงบบุคลากร 293,245.00 68,760.00 0.00 0.00 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,150.00 2,400.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 9,150.00 2,400.00 0.00 0.00 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 15,000.00 230.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์
บริการประชาชนและนักท่องเทียวช่วง
เทศบาลปีใหม่

20,554.00 11,284.95 0.00 0.00 0 % 0

โครงการให้ความรู้เกียวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจําวันเบืองต้นและกฎหมายเกียว
กับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง

0.00 4,100.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 35,554.00 15,614.95 0.00 0.00 0

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,485.00 12,355.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 3,055.92 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 773.50 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุการเกษตร 3,980.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 9,294.42 12,355.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 53,998.42 30,369.95 0.00 0.00 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 30,856.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 30,856.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 30,856.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานเทศกิจ 378,099.42 99,129.95 0.00 0.00 0

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,184,395.49 1,735,333.93 1,477,453.39 1,738,525.00 2,264,060

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 293.00 0.00 0.00 3,200.00 12,200 % 393,600

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 92,600.00 117,240.00 132,040.00 132,960.00 4.01 % 138,290

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 32,500.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 -11.92 % 21,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 125,393.00 141,240.00 156,040.00 160,160.00 553,030

รวมงบบุคลากร 125,393.00 141,240.00 156,040.00 160,160.00 553,030

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 14,655.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 14,655.00 0.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,904.00 1,780.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 3,490.00 7,270.00 7,000.00 114.29 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 600.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,904.00 5,870.00 7,270.00 17,000.00 35,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 3,655.00 2,080.00 0.00 7,000.00 114.29 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,000.00 13,500.00 900.00 17,000.00 47.06 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 17,655.00 15,580.00 900.00 24,000.00 45,000

รวมงบดําเนินงาน 19,559.00 36,105.00 8,170.00 41,000.00 80,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 1,829.92 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 1,829.92 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 1,829.92 0.00 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 47,500.00 10,900.00 266.97 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 47,500.00 10,900.00 40,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 47,500.00 10,900.00 40,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 146,781.92 177,345.00 211,710.00 212,060.00 673,030
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 473,980.00 5.09 % 498,120

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 76,575.00 28,989.00 43,380.00 289,360.00 0.41 % 290,550

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 55,000.00 -48.55 % 28,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 76,575.00 28,989.00 43,380.00 818,340.00 816,970

รวมงบบุคลากร 76,575.00 28,989.00 43,380.00 818,340.00 816,970

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 81,690.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 27,000.00 -7.41 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 81,690.00 0.00 27,000.00 25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 72,410.00 112,093.50 116,292.00 1,000.00 1,400 % 15,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองค์ราชัน 16,695.00 7,763.00 1,820.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 14,790.00 6,810.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ English for kids 180.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก้าวแรกของความสําเร็จ 25,265.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําหลักสูตรปฐมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้อง
ถิน 0.00 0.00 2,021.00 3,500.00 0 % 3,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง
สน

15,730.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้
นอกห้องเรียนของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบางสน

0.00 3,850.50 4,245.00 4,000.00 150 % 10,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 0.00 0.00 9,630.00 7,000.00 114.29 % 15,000

โครงการเพิมไอโอดีน เพิมไอคิว และ
อีคิว 0.00 0.00 4,585.00 3,000.00 0 % 3,000

โครงการฟันสวยยิมใส 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองค์
ราชัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในเด็กปฐมวัย 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนการของเด็กเล็ก 1,747.00 0.00 4,583.00 9,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 31,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 361,320.00 397,354.00 528,908.00 587,600.00 -7.83 % 541,600

โครงการสายใจแห่งรัก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการสายใยแห่งรัก 998.00 200.00 5,000.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการหนูน้อยใส่ใจอาเซียน 0.00 0.00 4,375.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการห้องสมุดเพือน้อง 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมและการแลกเปลียนเรียนรู้ 
เพือส่งเสริมทักษะการเลียงดูเด็กปฐมวัย 0.00 0.00 0.00 4,000.00 275 % 15,000

โครงการออมทรัพย์เพืออนาคต 0.00 705.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,588.50 2,200.00 1,190.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 510,723.50 550,976.00 682,649.00 633,100.00 691,100

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,307.00 20,930.00 26,186.00 16,000.00 87.5 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,416.00 90.00 1,650.00 8,000.00 87.5 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,655.00 18,607.00 15,020.00 21,100.00 -5.21 % 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,113,129.35 1,150,402.60 1,186,673.44 1,206,360.00 6.58 % 1,285,770

วัสดุก่อสร้าง 10,147.88 4,038.71 7,258.88 4,000.00 275 % 15,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,380.00 1,580.00 0.00 8,000.00 -37.5 % 5,000

วัสดุการเกษตร 610.00 900.00 1,650.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,000.00 3,200.00 2,500.00 4,000.00 275 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 1,171,645.23 1,199,748.31 1,240,938.32 1,269,460.00 1,400,770

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 8,300.88 8,183.40 27,885.95 39,000.00 28.21 % 50,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,992.87 8,721.81 8,462.22 6,000.00 233.33 % 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,335.36 1,508.70 1,373.88 2,000.00 0 % 2,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 1,119.36 8,859.60 8,859.60 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 16,748.47 27,273.51 46,581.65 57,000.00 82,000

รวมงบดําเนินงาน 1,699,117.20 1,859,687.82 1,970,168.97 1,986,560.00 2,198,870

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือเครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือชันวางของ (แบบ 3 ช่อง) 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือพัดลม 0.00 0.00 21,600.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซือเตียง 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

จัดซือชันควําจากอลูมิเนียมแบบ 3 ชัน 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซือเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 3,200.00 196,300.00 0.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบางสน 0.00 0.00 0.00 1,540,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางสน 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 250,000.00 0.00 0.00 1,540,000.00 0

รวมงบลงทุน 250,000.00 3,200.00 196,300.00 1,540,000.00 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 50,392.82 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 50,392.82 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 50,392.82 0.00 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,340,000.00 2,334,000.00 2,372,000.00 2,446,000.00 -0.86 % 2,425,000

รวมเงินอุดหนุน 2,340,000.00 2,334,000.00 2,372,000.00 2,446,000.00 2,425,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,340,000.00 2,334,000.00 2,372,000.00 2,446,000.00 2,425,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,416,085.02 4,225,876.82 4,581,848.97 6,790,900.00 5,440,840

วันทีพิมพ์ : 27/9/2561  23:27:49 หน้า : 18/37



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานระดับมัธยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 60,000.00 30,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 60,000.00 30,000.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 60,000.00 30,000.00 0.00 0

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0.00 60,000.00 30,000.00 0.00 0

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 46,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 46,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 46,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0.00 46,000.00 0.00 0.00 0

รวมแผนงานการศึกษา 4,562,866.94 4,509,221.82 4,823,558.97 7,002,960.00 6,113,870

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 524,728.00 569,640.00 639,540.00 656,750.00 6.52 % 699,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 23,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 92,600.00 117,240.00 130,840.00 131,640.00 4 % 136,910

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 32,500.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 -6.17 % 22,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 714,928.00 752,880.00 836,380.00 854,390.00 901,030

รวมงบบุคลากร 714,928.00 752,880.00 836,380.00 854,390.00 901,030
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 92,130.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 10,000.00 22,000.00 12,000.00 8,000.00 200 % 24,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 600.00 600.00 0.00 18,000.00 22.22 % 22,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 23,770.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 34,370.00 114,730.00 12,000.00 26,000.00 51,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 7,610.00 3,862.00 5,140.00 289.11 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 21,190.00 2,471.00 21,506.00 42,000.00 138.1 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,224.46 668.40 653.02 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 30,414.46 10,749.40 26,021.02 47,140.00 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,296.10 10,327.10 10,061.00 11,500.00 30.43 % 15,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 20 % 3,600

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,585.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุการเกษตร 16,273.15 18,715.95 15,502.30 0.00 100 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,285.00 7,150.00 6,600.00 10,400.00 92.31 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 43,439.25 36,193.05 32,163.30 24,900.00 63,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 300.00 300.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 300.00 300.00 0.00 2,000.00 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงบดําเนินงาน 108,523.71 161,972.45 70,184.32 100,040.00 266,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

จัดซือโตีะวางคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 0.00 0.00 0.00 23,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ Multilumction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 57,456.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 57,456.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 57,456.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 880,907.71 914,852.45 906,564.32 999,430.00 1,167,630

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก และ
กําจัดแมลงวัน แมลงสาบ หนู ยุง และ
สัตว์นําโรคต่างๆ 

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการควบคุมโรคใช้เลือดออกและ
กําจัดแมลงวัน แมงสาบ หนู ยุงและสัตว์
นําโรคต่างๆ ประจําปี 2559

0.00 0.00 5,600.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภายในเขตเทศบาล 0.00 1,040.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบ
คุมการเพิมปริมาณของสุนัขและแมว 0.00 0.00 0.00 26,810.00 123.8 % 60,000

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบ
คุมการเพิมปริมาณสุนัขและแมว 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและรณรงค์รักษ์สิง
แวดล้อม (วันสิงแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.) 0.00 0.00 0.00 20,000.00 25 % 25,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันเด็กจมนํา 0.00 0.00 14,730.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้รณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลตําบลปะทิว

0.00 0.00 0.00 1,000.00 3,400 % 35,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เอดส์โลก (1 
ธ.ค.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้
เลือดออก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการรณรงค์และป้องกันก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ปี 2559 0.00 0.00 700.00 0.00 0 % 0

โครงการรักษ์สิงแวดล้อม 0.00 0.00 2,220.00 0.00 0 % 0

โครงการให้ความรู้กับบเยาวชนในการ
วางแผนและเตรียมความพร้อมการตัง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร

24,420.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการให้ความรู้กับเยาวชนในการวาง
แผนและเตรียมความพร้อมการตังครรภ์
ก่อนวัยอันควร

0.00 0.00 23,925.00 0.00 0 % 0

โครงการให้ความรู้เกียวกับการคุ้มครองผู้
บริโภคและประชาสัมพันธ์เรืองโรคติดต่อ
หรือโรคทีเกิดขึนในปัจจุบัน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

โครงการอบรมไห้ความรู้การจัดการขยะ
ชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการออกกําลังกายเพือสุขภาพ 32,232.36 26,820.00 19,500.00 30,000.00 50 % 45,000

รวมค่าใช้สอย 117,652.36 27,860.00 66,675.00 77,810.00 295,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 8,567.80 8,000.00 -100 % 0

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 1,050.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 8,567.80 9,050.00 0

รวมงบดําเนินงาน 117,652.36 27,860.00 75,242.80 86,860.00 295,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน 0.00 0.00 0.00 59,000.00 0 % 59,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 59,000.00 59,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 59,000.00 59,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 60,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 60,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 60,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 177,652.36 57,860.00 105,242.80 145,860.00 384,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,058,560.07 972,712.45 1,011,807.12 1,145,290.00 1,551,630
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 519,990.00 513,341.00 591,311.00 612,890.00 6.94 % 655,440

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 3,855.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 307,530.00 388,080.00 415,990.00 413,160.00 5.22 % 434,740

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 74,100.00 40,860.00 35,820.00 30,630.00 -18.32 % 25,020

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 947,475.00 984,281.00 1,085,121.00 1,098,680.00 1,157,200

รวมงบบุคลากร 947,475.00 984,281.00 1,085,121.00 1,098,680.00 1,157,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 114,165.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,800.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 29,010.00 7,750.00 15,500.00 4,000.00 400 % 20,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,640.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 36,450.00 121,915.00 15,500.00 4,000.00 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 4,280.00 3,900.00 0.00 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,660.00 9,667.00 8,610.00 7,000.00 328.57 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 12,095.00 15,850.00 1,770.00 5,000.00 500 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 14,755.00 29,797.00 14,280.00 12,000.00 80,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 2,750.00 3,852.00 5,965.00 7,000.00 328.57 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 749.00 6,184.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 49,568.05 9,756.95 4,315.36 13,000.00 130.77 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 3,340.50 1,347.50 1,032.30 3,600.00 0 % 3,600

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 990.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,130.00 8,450.00 5,800.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 66,537.55 29,590.45 18,102.66 23,600.00 118,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 232,160.29 213,240.89 340,155.86 113,000.00 76.99 % 200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 232,160.29 213,240.89 340,155.86 113,000.00 200,000

รวมงบดําเนินงาน 349,902.84 394,543.34 388,038.52 152,600.00 438,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือเก้าอี 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซือสว่านไฟฟ้าแบบแท่นเจาะ 5,906.40 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือสว่านไฟฟ้าแบบโรตารี 9,095.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดซือเครืองออกกําลังกายกลาง
แจ้ง 0.00 0.00 148,000.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 29,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือเครืองพิมพ์ 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,001.40 0.00 889,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 15,001.40 0.00 889,000.00 0.00 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 82,644.55 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 82,644.55 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 82,644.55 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,395,023.79 1,378,824.34 2,362,159.52 1,251,280.00 1,595,800

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,080.00 47,222.10 30,800.00 82,000.00 -39.02 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,080.00 47,222.10 30,800.00 82,000.00 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 132,607.10 150,512.00 171,635.00 355,100.00 -49.31 % 180,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 67,506.95 38,272.62 76,000.00 -21.05 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 6,600.00 39,900.00 25.31 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 20,664.30 21,794.40 19,823.80 25,000.00 20 % 30,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 153,271.40 239,813.35 236,331.42 496,000.00 330,000

รวมงบดําเนินงาน 154,351.40 287,035.45 267,131.42 578,000.00 380,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือโคมไฟประติมากรรม 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย
ประชาอุทิศ(ข้ารร้านอาหารครัวศิลา) 0.00 302,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเขา
เจดีย์-ถนนเทศบาล ๒ 0.00 310,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
ถนนสายเทศบาล 10 (ต่อจากปีงบ
ประมาณ 2559)

0.00 0.00 0.00 315,310.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูป
ตัวยู 0.00 0.00 618,700.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูป
ตัวยู ถนนสายเทศบาล 13 0.00 0.00 368,800.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูป
ตัวยู ถนนสายบ้านทองหลาง-บ้านบางจาก 
(หน้าศูนย์เด็กฯ-สามแยกตลาดใน)

0.00 0.00 0.00 453,500.00 -100 % 0

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเทศบาล 7 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้าสถานีรถไฟปะทิว 430,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายปะทิว-ท่าแซะ 0.00 1,986,700.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาย
เทศบาล 9 0.00 0.00 600,200.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมผิวไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์
ติกคอนกรีตถนนสายปะทิว-ท่าแซะ 
(หน้าทีทําการไปรษรีย์-ห้วยอ้ายแพะ

0.00 0.00 0.00 296,690.00 -100 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาล 70,000.00 398,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงพืนทีเขตทาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 568,390

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายเทศบาล 9 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 830,000.00 2,997,300.00 1,587,700.00 1,065,500.00 568,390

รวมงบลงทุน 830,000.00 2,997,300.00 1,587,700.00 1,087,500.00 568,390

รวมงานไฟฟ้าถนน 984,351.40 3,284,335.45 1,854,831.42 1,665,500.00 948,390

งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 120,300.00 183,300.00 167,100.00 175,000.00 37.14 % 240,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 120,300.00 183,300.00 167,100.00 175,000.00 250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 620.60 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุการเกษตร 1,050.00 1,900.00 1,010.00 0.00 100 % 15,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 800.00 1,000.00 400 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 1,050.00 2,520.60 1,810.00 3,000.00 32,000

รวมงบดําเนินงาน 121,350.00 185,820.60 168,910.00 178,000.00 282,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 416,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 416,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 416,000.00 0

รวมงานสวนสาธารณะ 121,350.00 185,820.60 168,910.00 594,000.00 282,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 183,480.00 214,350.00 229,720.00 234,780.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 825,410.00 1,133,520.00 1,136,045.00 934,060.00 12.68 % 1,052,540

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 324,400.00 156,000.00 145,784.00 106,510.00 10.52 % 117,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,333,290.00 1,503,870.00 1,511,549.00 1,275,350.00 1,170,260

รวมงบบุคลากร 1,333,290.00 1,503,870.00 1,511,549.00 1,275,350.00 1,170,260

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 167,595.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 79,600.00 77,800.00 14,400.00 9,000.00 233.33 % 30,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 16,579.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 96,179.00 245,395.00 14,400.00 9,000.00 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 514,813.75 412,507.50 440,925.75 749,000.00 7.48 % 805,000

วันทีพิมพ์ : 27/9/2561  23:27:50 หน้า : 29/37



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการขุดลอกท่อและรางระบายนําใน
เขตเทศบาลตําบลปะทิว 0.00 0.00 96,360.00 0.00 100 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 84,986.37 157,796.82 48,755.17 348,500.00 -13.92 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 599,800.12 570,304.32 586,040.92 1,097,500.00 1,305,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,482.80 268,000.00 37,500.00 258,000.00 -22.48 % 200,000

วัสดุก่อสร้าง 1,443.07 497.55 1,438.08 7,000.00 257.14 % 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 98,884.00 50,253.00 62,196.01 8,000.00 1,150 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 236,309.70 195,143.45 204,913.60 210,100.00 33.27 % 280,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 17,848.00 11,735.95 7,123.40 17,000.00 76.47 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 362,967.57 525,629.95 313,171.09 500,100.00 635,000

รวมงบดําเนินงาน 1,058,946.69 1,341,329.27 913,612.01 1,606,600.00 1,970,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 47,510.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 47,510.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 47,510.00 0.00 0.00 0.00 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 106,468.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 106,468.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 106,468.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 2,546,214.69 2,845,199.27 2,425,161.01 2,881,950.00 3,140,260

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,046,939.88 7,694,179.66 6,811,061.95 6,392,730.00 5,966,450
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 44,885.00 60,097.00 65,806.00 57,000.00 75.44 % 100,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและ
ผู้นําชุมชนเพือการพึงพาตนเอง 0.00 0.00 16,260.00 12,000.00 108.33 % 25,000

โครงการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีของเทศบาล 58,850.00 59,920.00 59,920.00 60,000.00 16.67 % 70,000

โครงการวิถีชุมชนวิถีพอเพียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของเทสบาล 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุชุมชน 0.00 24,000.00 24,000.00 25,000.00 0 % 25,000

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล และแผนชุมชน

15,905.00 14,530.00 5,570.00 4,000.00 525 % 25,000

โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน
ของประชาชนในเขตเทศบาล (เขตเมือง) 0.00 2,250.00 2,340.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 143,640.00 160,797.00 173,896.00 158,000.00 255,000

รวมงบดําเนินงาน 143,640.00 160,797.00 173,896.00 158,000.00 255,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซือเครืองรับ-ส่งสัญญาณ
เสียงตามสายภายในเขตเทศบาล 0.00 0.00 45,000.00 90,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการจัดซือตัวรับ-ส่งสัญญาณเสียง
ตามสายภายในเขตเทศบาล 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือตัวรับ-ส่งสัญญาณเสียงตา
มายภายในเขตเทศบาล 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,000.00 45,000.00 45,000.00 90,000.00 0

รวมงบลงทุน 45,000.00 45,000.00 45,000.00 90,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 188,640.00 205,797.00 218,896.00 248,000.00 273,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 188,640.00 205,797.00 218,896.00 248,000.00 273,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬา  นักเรียน  เยาวชน 
และประชาชน ประจําปี 2557 48,411.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน 
และประชาชนทัวไป 0.00 93,024.53 116,698.00 16,000.00 400 % 80,000

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางสน 827.00 1,763.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ 16,113.00 21,100.15 18,743.00 0.00 100 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2557 157,148.10 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2558 0.00 47,080.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2559 0.00 0.00 99,817.50 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2561 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

โครงการลานดนตรีและศิลปะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 222,499.10 162,967.68 235,258.50 16,000.00 230,000

รวมงบดําเนินงาน 222,499.10 162,967.68 235,258.50 16,000.00 230,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

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

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 222,499.10 162,967.68 235,258.50 46,000.00 260,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานตักบาตรเทโว (วันออก
พรรษา) 34,326.50 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประพณีตักบาตรเทโว 
(วันออกพรรษา) 0.00 32,906.37 49,659.25 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว 
(วันออกพรรษา) 0.00 0.00 0.00 24,300.00 64.61 % 40,000

วันทีพิมพ์ : 27/9/2561  23:27:50 หน้า : 33/37



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 8,100.00 135,972.19 4,745.30 3,000.00 3,233.33 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา
และวันสําคัญอืนๆ 7,197.20 11,956.00 10,230.00 11,000.00 127.27 % 25,000

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 89,969.80 71,905.00 57,853.85 86,000.00 16.28 % 100,000

โครงการทําบุญวันขึนปีใหม่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการทําบุญวันขึนไปีใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 139,593.50 252,739.56 122,488.40 129,300.00 270,000

รวมงบดําเนินงาน 139,593.50 252,739.56 122,488.40 129,300.00 270,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 110,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 110,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 249,593.50 352,739.56 122,488.40 129,300.00 270,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 472,092.60 515,707.24 357,746.90 175,300.00 530,000

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 140,245.00 166,395.00 186,120.00 0.00 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 7,175.00 5,730.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 147,420.00 172,125.00 186,120.00 0.00 0

รวมงบบุคลากร 147,420.00 172,125.00 186,120.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 20,640.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 18,200.00 13,800.00 3,600.00 10,000.00 -100 % 0

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 26,200.00 34,440.00 3,600.00 10,000.00 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 122,804.00 130,664.00 135,300.00 45,000.00 0 % 45,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 122,804.00 130,664.00 135,300.00 60,000.00 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,949.30 3,169.86 4,553.92 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,847.00 17,691.00 18,161.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 1,759.08 2,226.67 3,727.88 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 30,555.38 23,087.53 26,442.80 80,000.00 80,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 179,824.58 207,129.59 168,292.15 180,000.00 0 % 180,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 77,699.93 85,828.15 92,060.13 90,000.00 0 % 90,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 257,524.51 292,957.74 260,352.28 270,000.00 270,000

รวมงบดําเนินงาน 437,083.89 481,149.27 425,695.08 420,000.00 410,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีเด็ก เก้าอีเสริมเด็ก 0.00 0.00 5,600.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะรับประทานอาหาร 4 ทีนัง 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือพัดลมเพดาน 0.00 0.00 1,390.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซือโทรทัศน์สี ชนิดจอ LCD 
ขนาด 40 นิว 23,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,990.00 0.00 72,990.00 0.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมฝาปิดรางระบายนํา 0.00 174,300.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 174,300.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 23,990.00 174,300.00 72,990.00 0.00 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 16,282.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 16,282.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 16,282.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานตลาดสด 624,775.89 827,574.27 684,805.08 420,000.00 410,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 624,775.89 827,574.27 684,805.08 420,000.00 410,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,010,529.94 1,023,599.71 1,037,061.57 1,051,000.00 1.36 % 1,065,300

ค่าชําระดอกเบีย 149,830.24 136,760.47 123,298.61 109,500.00 -13.06 % 95,200

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 216,877.00 196,700.00 205,282.00 224,100.00 -3.61 % 216,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 1,476,000.00 3.82 % 1,532,400

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 216,800.00 1.85 % 220,800

สํารองจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 215,090.68 98,492.67 85,491.87 80,000.00 127.5 % 182,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 331,805.62 324,042.00 324,200.00 349,200.00 1.95 % 356,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 283,000.00 44.17 % 408,000

รวมงบกลาง 1,924,133.48 1,779,594.85 1,775,334.05 3,789,600.00 4,175,700

รวมงบกลาง 1,924,133.48 1,779,594.85 1,775,334.05 3,789,600.00 4,175,700

รวมงบกลาง 1,924,133.48 1,779,594.85 1,775,334.05 3,789,600.00 4,175,700

รวมแผนงานงบกลาง 1,924,133.48 1,779,594.85 1,775,334.05 3,789,600.00 4,175,700

รวมทุกแผนงาน 25,100,463.76 26,411,655.04 26,643,329.92 30,156,620.00 30,546,880
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลปะทิว
อําเภอ ปะทิว   จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 30,546,880 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,266,370 บาท
งบบุคลากร รวม 5,268,170 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการและทีปรึกษานายกเทศมนตรี ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รองประธาน
สภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,643,530 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,534,920 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทังปรับปรุงเงินเดือนประจําปีแก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 5 อัตรา (ว่าง 1 อัตรา) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมประจําเดือนให้แก่ปลัดเทศบาล ระดับ 8 ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาลและหัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 847,890 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงาน
จ้าง จํานวน 6 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,720 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมกาารครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้งตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป)

งบดําเนินงาน รวม 1,998,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 171,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น เงินรางวัลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที
ตํารวจ หรืองานอืนๆ ทีได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการ ตังไว้ 70,000
 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีในการจัดการเลือก
ตัง  ตังไว้ 30,000 บาท
ทังสองรายการตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้กับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ต่างๆ ทีได้รับการแต่งตัง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวัน
หยุด โดยมีคําสังให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตาม
ระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าใช้สอย รวม 1,045,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 360,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําสิงของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเย็บและเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ฯลฯ ตังไว้ 80,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล อาคาร
ป้องกันฯ ตลอดจนพืนทีีบริเวณใกล้เคียงและอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตัง
ไว้ 280,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตังไว้ 50,000 บาท
      - เพือจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืม ค่าของขยวัญของทีระลึก ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง รวมทังค่า
บริการและค่าใช้จ่ายอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายเพือการต้อนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งารบริหาร
ทัวไป)
2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน คณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการ  ตังไว้ 20,000 บาท
      - เพือจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอุปกรณ์เครืองใช้ทีเกียวเนือง
ในการเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการอืนๆ ในการป่ระชุมสภาคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบฯ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง เช่น ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง ค่าป้าย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่า
เบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลา พานพุ่มดอกไม้สด เนืองในวันปิยะมหาราช วัน
พ่อแห่งชาติ และวันสําคัญอืนๆ ทีทางราชการกําหนด ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ และวันอืนๆ ทีทางราชการกําหนดขึนเป็น
กรณีพิเศษ

จํานวน 162,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ เช่น วันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันสวรรคตในหลวง
รัชกาลที 9 วันที 13 ตุลาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาล
ที 10 วันที 28 กรกฏาคม และวันประสูติของหรมหลวงชุมพรเขต
รอุดมศักดิ วันที 19 ธันวาคม ฯลฯ ได้แก่ ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าป้าย
ตราสัญลักษณ์ ค่าธงชาติ ธงตราสัญญลักษณ์ ค่าเช่าต่างๆ รวมถึงค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวข้อง ซึงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และงานพิธีอืนๆ ทีทางราชการกําหนดขึน ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
โครงการเตรียมและรับเสด็จในโอกาสต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สําหรับการเตรียมการรับเสด็จเชือพระวงศ์
ต่างๆ เช่น ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าธงชาติ ค่าธงตราสัญญลักษณ์ ค่าผ้า
ผูก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติเพือเสริมสร้างความสมานฉันท์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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โครงการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลตําบล
ปะทิว

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน จํานวน 130,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้าย ค่าเช่าสถานที ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป)
โครงการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกและระบบเว็บไซด์เทศบาลตําบลปะทิว จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนทีในการจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิงก่อสร้างตลอดจน
ทรัพย์สินอืนๆ เช่น เครืองคอมตังโต๊ะ  เก้าอี  เครืองถ่ายเอกสาร เครือง
ปรับอากาศ ตัวรับ-ส่งสัญญาณเสียงตามสาย ลําโพง และอุปกรณ์อืนๆ ที
เกียวข้อง เครืองโทรสาร เครืองพิมพ์ ฯลฯ ตังจ่ยจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าวัสดุ รวม 284,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ยางลบ ปากกา สมุด
ประวัติ แบบพ่ิมพ์ต่างๆ ตรายาง ธงชาติ นําดืม ฯลฯ ตังจ่าายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี อุปกรณ์เครืองขยายเสียง ค่าถ่าน
แบตเตอรีสําหรับใช้ในสํานักงาน ฯลฯ ตังจ่าายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ เช่น ไม้
กวาด ถ้วย ชาม ช้อน แก้ว กระจกเงา ถังใส่ขยะ ถุงขยะ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ หิน ดิน ทราย ปูน เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางนอก ยางใน น๊อต สกรู ทัวเทียน หม้อนํา
รถยนต์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 84,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิล นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ดิน ปุ๋ย ย่าฆ่าแมลง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยาย
ภาพ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ เครืองบันทึกข้อมูล อุปกรณ์เครือง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ามิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชือมเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
ทัวไป)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 498,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในราชการของสํานักงานเทศบาล อาคาร
ป้องกันฯ ศูนย์บริการประชาชน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในราชการของสํานักงานเทศบาล อาคาร
ป้องกันฯ ศูนย์บริการประชาชน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในจังหวัด ต่างจังหวัด ค่าส่งโทรสาร ตลอด
จนค่าบํารุงรักษาสาย ค่าบริการติดตัง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ พัสดุ โทรเลข ธนานัติ ค่าจัดซือดวง
ตราไปรษณีย์ยากร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 48,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าบํารุงรักษาสาย ค่าบริการ
ติดตัง และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

งานบริหารงานคลัง รวม 1,995,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,507,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,507,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 933,720 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทังปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบรหารงานคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 508,080 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารงานคลัง)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 371,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ-จัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด
ราชการ โดยมีคําสังให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําสิงของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเย็บหนังสือเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาบริหาร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่า
เบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ) ค่าของขวัญ ของ
รางวัล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)
โครงการปรับปรุงแผนทีภาษี จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนทีภาษี เช่น ค่า
กระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสด อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)
โครงการผู้ชําระภาษีดีเด่น จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผู้ชําระภาษีดีเด่น เช่น ค่าของขวัญของ
ทีระลึก เงินรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเอกสาร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืน ๆ
 เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครืองถ่าย
เอกสาร โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 106,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 65,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กระดาษ
คาร์บอน นํายาลบคําผิด แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ น๊อต สกรู หัว
เทียน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น่ค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยาย
ภาพ ฯลฯ ตังจ้ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครือง
คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ พัสดุ โทรเลข ธนาณัติ ค่าจัดซือดวง
ตราไปรษณียากร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

งบลงทุน รวม 116,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 116,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองทําลายเอกสาร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจัดซือเครืองทําลายเอกสาร แบบทําลายครังละ 10 แผ่น จํานวน 1
 เครือง โดยต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ดัง
นี
  1. ขนาดทีกําหนดเป็นแบบทําลายขันตําต่อครัง
  2. ขนาดกระดาษทีย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)
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จัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 72,400 บาท
- เพือจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี
  1. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 26,000 บีทียู
  2. ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
  3. เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
  4. ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
  5. เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจัดอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
  6. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
  7. การติดตังเครืองปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี
      -สวิตช์ 1 ตัว
      -ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
      -สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)
จัดซือโต๊ะเอนกประสงค์หน้าพลาสติก ขาเหล็ก จํานวน 24,000 บาท
- เพือจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์หน้าพลาสติก ขาเหล็ก ขนาด 75 x 180 
ซม. จํานวน 10 ตัว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,264,060 บาท
งบบุคลากร รวม 1,286,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,286,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 259,440 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทังปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 252,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 698,020 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง  ตังจ่าายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไป
เกียวกับการรักษาความสงบภายใน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 76,480 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบภายใน)
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งบดําเนินงาน รวม 978,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพืีอจ่ายเป็นค่าต่อบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวัน
หยุด โดยมีคําสังให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจํา  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบภายใน)

ค่าใช้สอย รวม 408,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําสิงของ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บและเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบภายใน)
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในเขตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง เช่น ค่า
กระเบือง สังกะสี ไม้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวข้อง รวมถึงเงินช่วยเหลือผู้
ประสบภัยตามระเบียบฯ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความ
สงบภายใน)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ จํานวน 23,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวารสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัด
ทําป้าย ค่าอาหรและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้าย ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยเทศบาลตําบล
ปะทิว

จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้าย ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิงก่อสร้างตลอดจน
ทรัพย์สินอืนๆ เช่น เครืองคอมตังโต๊ะ  เก้าอี   เครืองพิมพ์  และอุปกรณ์
อืนๆ ทีเกียวข้อง  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)

ค่าวัสดุ รวม 560,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายา
ลบคําผิด แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรีเครืองรับ - ส่งวิทยุ อุปกรณ์เครืองขยาย
เสียง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าาง
 เช่น อิฐ หิน ดิน ทราบ ปูน เหล็ก ไม้ กระเบือง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไป
เกียวกับการรักษาความสงบภายใน)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ น๊อต สกรู หัว
เทียน หม้อนํารถยนต์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผน
งานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิล
 นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ยเป็นค่าายาสามัญประจําบ้านและอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้  ปุ๋ย  ดิน  ย่าฆ่าแมลง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไป
เกียวกับการรักษาความสงบภายใน)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยาย
ภาพ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเสือ กางเกง ชุดดับเพลิง รองเท้า หมวก ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํายาเคมีสําหรับบรรจุในถังดับเพลิง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าหัวฉีดดับเพลิง ท่อแยกสาย วาล์วเปิด-ปิดนําดับเพลิง ถัง
เคมีดับเพลิง อุปกรณ์เครืองปัมนํา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 673,030 บาท
งบบุคลากร รวม 553,030 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 553,030 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 393,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทังปรับปรุงเงินเดือนประจําให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา (ว่าง) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,290 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปราฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,140 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปราฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําสิงของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเย็บและเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ฯลฯ ตัังจ่ายจากเงินรายได้  (ปราฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกร (ค่า
เบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ปราฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ โต๊ะ  เก้าอี และอืนๆ ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สมุด
ประวัติ แบบพิมพ์ต่างๆ ตรายาง ธงชาติ นําดืม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปราฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยาย
ภาพ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปราฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์เครือง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปราฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการ
ศึกษา ให้แก่ โรงเรียนปะทิววิทยา  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,440,840 บาท
งบบุคลากร รวม 816,970 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 816,970 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 498,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทังปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ครูเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 290,550 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผน
งนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 28,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงาน
จ้าง จํานวน 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 2,198,870 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 691,100 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําสิงของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฯ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําหลักสูตรปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสาร  ค่าถ่ายเอกสาร  และอืนๆ ทีเกียวข้อง ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา)

โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 3,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจักสาน กิจกรรมดนตรีไทย กิจกรรมทํา
ขนมไทย ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสาร  และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเหมารถ ค่าอาหารแและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏใน
แผนงนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเช่าเหมารถ ค่าของทีระลึก ค่า
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าเช่าทีพัก ค่าป้ย และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา)

โครงการเพิมไอโอดีน เพิมไอคิว และอีคิว จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าเครืองปรุงหรือผลิตภัณฑ์ทีมี
ส่วนปสมของไอโอดีด ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงนการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)
โครงการฟันสวยยิมใส จํานวน 5,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าโปสเตอร์ ค่าโมเดลชุดแปรง
ฟัน ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองค์ราชัน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ และวันสําคัญอืนๆ เช่น ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าโปสเตอร์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก จํานวน 31,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กิจกรรม English for Kids  กิจกรรมหนูน้อย
แอโรบิก กิจกรรมคณิตสาสตร์แสนสนุก และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ค่าป้าย ค่าซีดี ตลอด
จนค่าวัสดุปกรณ์ทีเกียวข้องในแต่ละกิจกรรม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 541,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัมนา
เด็กเล็กบ้านบางสน  จํานวน 76 คนๆ ละ 20/วัน จํานวน 245 วัน  ตัง
ไว้ 372,400 บาท  ตังจ่ายขจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงนการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตังไว้ 40,000 บาท  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงนการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)
- เพือจ่ายเป็นค่าสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครืองเล่น
พัฒนาการเด็ก ตังไว้ 129,200 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
โครงการสายใจแห่งรัก จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพาน้องเข้าวัด กิจกรรมเยียมบ้าน เช่น ค่า
จัดทําเอกสาร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ค่าล้าง-อัด-ขยาย
ภาพ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

โครงการหนูน้อยใส่ใจอาเซียน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์เกียวกับการจัด
มุมอาเซียน ค่าโปสเตอร์ ค่าธงชาติอาเซียน ค่าหุ่นจําลอง ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)
โครงการอบรมและการแลกเปลียนเรียนรู้ เพือส่งเสริมทักษะการเลียงดูเด็ก
ปฐมวัย

จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
ป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี เครืองปรับ
อากาศ เครืองเล่นสนาม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 1,400,770 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายา
ลบคําผิด กาว ธงชาติ  นําดืม และแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ เช่น ไม้
กวาด ถ้วย ชาม ช้อน แก้ว กระจกเงา ถังใส่ขยะ ถุงขยะ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,285,770 บาท
1) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน จํานวน 76 คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน  ตังไว้ 145,631.20 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
2) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บํารุง) จํานวน 595 คนๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน ตัไว้ 1,140,139 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ดิน หิน ปูน ทราย เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยาสามัญประจําบ้านและอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ดิน ปุ๋ย ย่าฆ่าแมลง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยาย
ภาพ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์เครือง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 82,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในจังหวัด ค่าบํารุงรักษาสาย ค่าบริการ
ต่างๆ ฯลฯ ตัีงจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน ค่าบํารุงรักษา และค่า
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,425,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,425,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,425,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ให้
แก่โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บํารุง) จํานวน 595
 คนๆ ละ 20 บาท/วัน ภาคการศึกษาที 2/2560 เป็นเงิน 1,190,000
 บาท ตังจ่าายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแนผงานการศึษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
2) เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ให้
แก่โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บํารุง) จํานวน 595
 คนๆ ละ 20 บาท/วัน ภาคการศึกษาที 1/2561 เป็นเงิน 1,190,000
 บาท ตังจ่าายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแนผงานการศึษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
3) เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการค่ายทักษะชีวิตเยาวชน คนพอ
เพียง คนดีศรีปะทิว ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์
บํารุง) เป็นเงิน 30,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏใน
แนผงานการศึษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
4) เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเปิดบ้านคุณธรรมวิถีพุทธ วีถีไทย วิถี
พอเพียง ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บํารุง) เป็น
เงิน 15,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแนผงานการศึ
ษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,167,630 บาท
งบบุคลากร รวม 901,030 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 901,030 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 699,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทังปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งารบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 136,910 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตังจ่าายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 22,520 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างาตาม
ภารกิจ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

งบดําเนินงาน รวม 266,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวัน
หยุด  โดยมีคําสังให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตาม
ระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข)

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําสิงของ ค่าจ้างเหมาาบริการ ค่าเช่าทีราชพัสดุ ค่า
โฆษณาเผยแพร่ ค่เย็บและเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่า
เบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืน ๆ
 เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ รถจักยายยนต์ รถบรรทุก
นํา โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

ค่าวัสดุ รวม 63,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ นํา
ยาบคําผิด แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพ่ลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิล นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ายาสามัญประจําบ้าน หรือยาอืน ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข)

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นพันธุ์ไม้ ดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ตังจ่าายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยาย
ภาพ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์เครือง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าพัสดุ ธนาณัติ โทรเลข ค่าดวงตราไปรษรีย์ยากร ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสาธารณสุข)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 384,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเพิมปริมาณของสุนัขและ
แมว

จํานวน 60,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่ายาคุมกําเนิดของสุนัขและแมว ค่าป้ายประชาสัมพ่ันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)
โครงการฝึกอบรมและรณรงค์รักษ์สิงแวดล้อม (วันสิงแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.) จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลตําบลปะทิว

จํานวน 35,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าางๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เอดส์โลก (1 ธ.ค.) จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น   ค่าเอกสาร  ค่าป้าย  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)
โครงการให้ความรู้เกียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์เรืองโรค
ติดต่อหรือโรคทีเกิดขึนในปัจจุบัน

จํานวน 35,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน)
โครงการอบรมไห้ความรู้การจัดการขยะชุมชน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าางๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)
โครงการออกกําลังกายเพือสุขภาพ จํานวน 45,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนผู้นําเต้น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์เครืองเสียงและอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
-เพือจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครือง ประกอบด้วย 
  1) ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัวโมง
  2) ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
  3) กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักย
ภาพ อสม.ในการจัดการสุขภาพชุมชนสานฝัน ให้แก่ ชุมชนสายฝัน เป็น
เงิน 7,500 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักย
ภาพ อสม.ในการจัดการสุขภาพชุมชนประสบสุข ให้แก่ ชุมชนประสบ
สุข  เป็นเงิน 7,500 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักย
ภาพ อสม.ในการจัดการสุขภาพชุมชนวัดเขาเจดีย์-ตลาดใน ให้แก่ ชุมชน
วัดเขาเจดีย์-ตลาดใน  เป็นเงิน 7,500 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน)
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักย
ภาพ อสม.ในการจัดการสุขภาพชุมชนพูนทรัพย์ ให้แก่ ชุมชนพูน
ทรัพย์  เป็นเงิน 7,500 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,595,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,157,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,157,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 655,440 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทังปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินราายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 434,740 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,020 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้าง ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน)

งบดําเนินงาน รวม 438,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวัน
หยุด โดยมีคําสังให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตาม
ระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตังจ่าายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน)

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่าายเป็นค่าจ้งทําสิงของ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเย็บเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่า
เบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก) ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซญมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน)

ค่าวัสดุ รวม 118,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายา
ลบคําผิด แบบพิมพ์ต่างๆ ตรายาง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายไฟฟ้า ปลักไฟ หลอดไฟ ขัวหลอด
ฟอเรสเซนต์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ดิน หิน ปูน ทราย เหล็ก ไม้ กระเบือง ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ น๊อต สกรู หัว
เทียน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิล
 นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม วีดีโอ แผ่นซีดี การ
ล้าง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครือง
คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะทีเกิน 10% ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

งานไฟฟ้าถนน รวม 948,390 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น รถกระเช้า รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมขน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลักไฟ หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลอเรส
เซนต์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมขน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ หิน ดิน ปูน ทราย เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมขน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ น๊อต สกรู หัว
เทียน หม้อนํารถยนต์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมขน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิล
 นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมขน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเสือ กางเกง หมวก รองเท้า ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมขน งานไฟฟ้าถนน)

งบลงทุน รวม 568,390 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 568,390 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงพืนทีเขตทาง จํานวน 568,390 บาท
- ก่อสร้างผิวด้วย ASPHAL TIC CONCRETE ขนาด
กว้าง 14.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร และขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาาว 26.00 เมตร มี
พืนที ASPHAL TIC CONCRETE ไม่น้อยกว่า 1,452 ตร.ม.  ตัง่จ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน)
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งานสวนสาธารณะ รวม 282,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 282,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 240,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ 170,530 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 69,470 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่าเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น เครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง  เครืองตัดตกแต่งต้นไม้ ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ)

ค่าวัสดุ รวม 32,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลักไฟ หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลอเรส
เซนต์ เบรอกเกอร์ ฯลฯ ตังจ่ยจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ หิน ดิน ทราย ปูน เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ยเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิล
 นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ พันธุ์พืช ปุ๋ย ดิน วัสดุเพาะชํา ยากําจัดศัตรูพืช ยา
กําจัดแมลงต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ เช่น ค่าสายคันสตาร์ท คันเร่ง และวัสดุอืนๆ ที
จําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 3,140,260 บาท
งบบุคลากร รวม 1,170,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,170,260 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,052,540 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 7 อัตรา ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิงปฏิกูล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 117,720 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้าง ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิงปฏิกูล)

วันทีพิมพ์ : 27/9/2561  23:28:46 หน้า : 23/29



งบดําเนินงาน รวม 1,970,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวัน
หยุด โดยมีคําสังให้ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างตาม
ระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

ค่าใช้สอย รวม 1,305,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 805,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมทิงขยะ ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตังไว้ 455,000 บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล)
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากวาดขยะภายในเขตเทศบาล  ตังไว้  350,000
 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขุดลอกท่อและรางระบายนําในเขตเทศบาลตําบลปะทิว จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกท่อและรางระบายนําภายในเขต
เทศบาล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น รถบรรทุกนํา รถบรรทุกขยะ ถังขยะ รถจักรยายนต์ ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิงปฏิกูล)

ค่าวัสดุ รวม 635,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง แปรงถู
พืน ถุงดํา ถังขยะ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ หิน ดิน ทราย ปูน เหล็ก ไม้ จอบ คราด ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ น๊อต สกรู หัว
เทียน หม้อนํารถยนต์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 280,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิล
 นํามันเครือง นํามันจารบดี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราายได้ (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่า เสือ  หมวด รองเท้า กางเกง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล)

วันทีพิมพ์ : 27/9/2561  23:28:46 หน้า : 24/29



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 273,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที ค่าป้าย ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน)
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้นําชุมชนเพือการพึงพาตนเอง จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที ค่าป้าย ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน)
โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของเทศบาล จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพิมพ์วารสาร ปฏิทิน ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) 
โครงการวิถีชุมชนวิถีพอเพียง จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าป้าย ค่าโปสเตอร์ ค่าจัดทํา
แหล่งเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุชุมชน จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าช่องสถานีวิทยุ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล และแผนชุมชน

จํานวน 25,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม และการประชุมจัดทํา
แผนชุมชน เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถาที ค่าวัสดุอุ
ปกรณฺ์ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน)
โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐานของประชาชนในเขตเทศบาล (เขต
เมือง)

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐานของ
ประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน)
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งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 18,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครจราจรสถานี
ตํารวจภูธรปะทิว ให้แก่ สถานีตํารวจภูธรปะทิว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความแข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม่และ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนทัวไป จํานวน 80,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าปรับปรุงสนาม ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน ค่าจัดทําป้าย เงินรางวัล ชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบ
แทนกรรมการ ฯลฯ ตังจ่าายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาาและนันทนาการ)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขักีฬาา เช่น อาหารและเครือง
ดืม ค่าปรับปรุงสนาม ค่าจัดทําป้าย ค่าของรางวัล ค่าเช่าอุปกรณําหรับ
โครงการ ค่าเสือกีฬา และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาา
และนันทนาการ)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561 จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าประดับตกแต่งสถานที ค่าเช่าเต้นท์ เก้าอี ค่าเช่าเวทีพร้อม
แสง สี เสียง ค่าจัดทําป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ ของ
รางวัล ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาาและนันทนาการ)
โครงการลานดนตรีและศิลปะ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ เช่น ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาาและ
นันทนาการ)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลโรงเรียน
ปะทิววิทยา ให้แก่ โรงเรียนปะทิววิทยา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงนศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว (วันออกพรรษา) จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่นค่าจัดและตกแต่งสถานที ค่เช่า
เต้นท์ เครืองเสียง ค่าจัดทําป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าชุดพร้อม
แต่งหน้า ค่าอาหารและเครืองดืม และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่าายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที ค่าเช่า
เต้นท์ เวทีพร้อมแสง สี เสียง ค่าจัดทําป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่า
ของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาและวันสําคัญอืนๆ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที ค่าเช่า
เต้นท์ เครืองเสียง ค่าจัดทําป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าประดับ
ตกแต่งรถแห่เทียน และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที ค่าเช่า
เต้นท์ เวทีพร้อมแสง สี เสียง ค่าจัดทําป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่า
ของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)
โครงการทําบุญวันขึนไปีใหม่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเต้นท์ พร้อมโรงพระ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน) 

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 45,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทีราชพัสดุ ค่าจ้างตักสิงปฏิกูล ค่า
จ้างทําสิงของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอืนๆ ในตลาด
สด เช่น พัสดุ โทรทัศน์ โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เครืองขยายเสียง หลอดไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
อืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานตลาดสด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าแปรงถูพืน ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ถุงดํา ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระเบือง จอบ คราด หิน ดิน ทราย ปูน ไม้ ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํายาต่าง ๆเคมีภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ามิเตอร์นํา  มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชือมเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 270,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในตลาดสดเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในตลาดสดเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 4,175,700 บาท
งบกลาง รวม 4,175,700 บาท
งบกลาง รวม 4,175,700 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,065,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินกู้ กสท.โดยชําระเป็นเงิน (ตามสัญญากู้เงิน
โครงการปรับปรุงถนนสายปะทิว-ท่าแซะ เลขที 698/21/2553 และ
โครงการปรับปรุงถนน จํานวน 2 โครงการ เลขที 726/49/2553 ลงวัน
ที 9 กุมภาพันธ์ 2553) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง)

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 95,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียเงินกู้ กสท. ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 216,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญัติ ประกัน
สังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 1,532,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 220,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากําในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง)

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉิน/จําเป็น หรือกรณีตังงบประมาณไว้แล้วไม่พอ
จ่ายหรือไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 182,000 บาท
1) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตังไว้ 100,000 บาท ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
2) เพือจ่ายสมทบกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน (สปสช.) ตังไว้ 50,000
 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง)
3) เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตังไว้ 32,000
 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 356,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของพนักงานเทศบาล ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 408,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จของลูกจ้างประจําทีเกษียณอายุราชการ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 95,200

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 408,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 182,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,065,300

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 216,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 1,532,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

356,000

สํารองจ่าย 100,000

เบียยังชีพคนพิการ 220,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,487,280 136,910 428,840 698,020

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 142,740 22,520 49,440 76,480

เงินเดือนพนักงาน 655,440 699,600 891,720 259,440

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 252,120

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 95,200

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 408,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 182,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,065,300

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 216,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 1,532,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

356,000

สํารองจ่าย 100,000

เบียยังชีพคนพิการ 220,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,355,970 4,107,020

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 74,720 365,900

เงินเดือนพนักงาน 2,468,640 4,974,840

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 252,120

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 252,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 22,000 25,000 5,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 24,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 50,000 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 45,000 1,065,000 20,000 25,000 10,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตัง

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 100,000 15,000 50,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

โครงการขุดลอกท่อ
และรางระบายนําใน
เขตเทศบาลตําบลปะ
ทิว

200,000

โครงการแข่งขันกีฬา 
นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนทัวไป

80,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 25,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว 
(วันออกพรรษา)

40,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 97,000

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

115,000 115,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 80,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 410,000 1,575,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 70,000 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตัง 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 230,000 425,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

3,000 3,000

โครงการขุดลอกท่อ
และรางระบายนําใน
เขตเทศบาลตําบลปะ
ทิว

200,000

โครงการแข่งขันกีฬา 
นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนทัวไป

80,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 25,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว 
(วันออกพรรษา)

40,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา
และวันสําคัญอืนๆ

25,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 100,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี 
2561

120,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญของชาติ และวัน
อืนๆ ทีทางราชการ
กําหนดขึนเป็นกรณี
พิเศษ

โครงการจัดทําหลัก
สูตรปฐมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง
สน

5,000

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบภัยภายในเขต
เทศบาล

50,000

โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูง
อายุในเขตเทศบาล 100,000

โครงการเด็กปฐมวัยใส่
ใจภูมิปัญญาท้องถิน 3,500

โครงการเตรียมและรับ
เสด็จในโอกาสต่างๆ
โครงการทําบุญวันขึน
ไปีใหม่ 5,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
เพือเสริมสร้างความ
สมานฉันท์
โครงการประกัน
คุณภาพภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

2,000

โครงการปรับปรุง
แผนทีภาษี

วันทีพิมพ์ : 27/9/2561  23:29:14 หน้า : 5/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา
และวันสําคัญอืนๆ

25,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 100,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี 
2561

120,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญของชาติ และวัน
อืนๆ ทีทางราชการ
กําหนดขึนเป็นกรณี
พิเศษ

162,000 162,000

โครงการจัดทําหลัก
สูตรปฐมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง
สน

5,000

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบภัยภายในเขต
เทศบาล

50,000

โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูง
อายุในเขตเทศบาล 100,000

โครงการเด็กปฐมวัยใส่
ใจภูมิปัญญาท้องถิน 3,500

โครงการเตรียมและรับ
เสด็จในโอกาสต่างๆ 30,000 30,000

โครงการทําบุญวันขึน
ไปีใหม่ 5,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
เพือเสริมสร้างความ
สมานฉันท์

10,000 10,000

โครงการประกัน
คุณภาพภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

2,000

โครงการปรับปรุง
แผนทีภาษี 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันการ
ทุจริตและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
เทศบาลตําบลปะทิว

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและควบคุม
การเพิมปริมาณของ
สุนัขและแมว

60,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

23,000

โครงการผู้ชําระภาษีดี
เด่น

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา

35,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธาณภัย
เทศบาลตําบลปะทิว

40,000

โครงการฝึกอบรมและ
รณรงค์รักษ์สิงแวด
ล้อม (วันสิงแวดล้อม
โลก 5 มิ.ย.)

25,000

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนของเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางสน

10,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

15,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเจ้า
หน้าทีท้องถิน

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเขตเทศบาล
ตําบลปะทิว

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันการ
ทุจริตและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
เทศบาลตําบลปะทิว

5,000 5,000

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและควบคุม
การเพิมปริมาณของ
สุนัขและแมว

60,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

23,000

โครงการผู้ชําระภาษีดี
เด่น 30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา

35,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธาณภัย
เทศบาลตําบลปะทิว

40,000

โครงการฝึกอบรมและ
รณรงค์รักษ์สิงแวด
ล้อม (วันสิงแวดล้อม
โลก 5 มิ.ย.)

25,000

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนของเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางสน

10,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

15,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเจ้า
หน้าทีท้องถิน

130,000 130,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเขตเทศบาล
ตําบลปะทิว

35,000

วันทีพิมพ์ : 27/9/2561  23:29:14 หน้า : 8/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เอดส์โลก (1 ธ
.ค.)

25,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้
นําชุมชนเพือการพึง
พาตนเอง

25,000

โครงการพัฒนาข้อมูล
อิเล็กทรอนิกและระบบ
เว็บไซด์เทศบาลตําบล
ปะทิว

โครงการเพิมไอโอดีน 
เพิมไอคิว และอีคิว 3,000

โครงการฟันสวยยิมใส 5,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรคไข้
เลือดออก

30,000

โครงการรายงานผล
การปฏิบัติงานประจําปี
ของเทศบาล

70,000

โครงการลานดนตรี
และศิลปะ 5,000

โครงการวิถีชุมชนวิถี
พอเพียง 5,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทิดไทองค์
ราชัน

15,000

โครงการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสถานีวิทยุ
ชุมชน

25,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล และ
แผนชุมชน

25,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กเล็ก 31,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เอดส์โลก (1 ธ
.ค.)

25,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้
นําชุมชนเพือการพึง
พาตนเอง

25,000

โครงการพัฒนาข้อมูล
อิเล็กทรอนิกและระบบ
เว็บไซด์เทศบาลตําบล
ปะทิว

5,000 5,000

โครงการเพิมไอโอดีน 
เพิมไอคิว และอีคิว 3,000

โครงการฟันสวยยิมใส 5,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรคไข้
เลือดออก

30,000

โครงการรายงานผล
การปฏิบัติงานประจําปี
ของเทศบาล

70,000

โครงการลานดนตรี
และศิลปะ 5,000

โครงการวิถีชุมชนวิถี
พอเพียง 5,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทิดไทองค์
ราชัน

15,000

โครงการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสถานีวิทยุ
ชุมชน

25,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล และ
แผนชุมชน

25,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กเล็ก 31,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

541,600

โครงการสายใจแห่งรัก 5,000

โครงการสํารวจและจัด
เก็บข้อมูลพืนฐานของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล (เขตเมือง)

5,000

โครงการหนูน้อยใส่ใจ
อาเซียน 5,000

โครงการให้ความรู้
เกียวกับการคุ้มครองผู้
บริโภคและประชา
สัมพันธ์เรืองโรคติดต่อ
หรือโรคทีเกิดขึนใน
ปัจจุบัน

35,000

โครงการอบรมและ
การแลกเปลียนเรียนรู้ 
เพือส่งเสริมทักษะการ
เลียงดูเด็กปฐมวัย

15,000

โครงการอบรมไห้
ความรู้การจัดการขยะ
ชุมชน

40,000

โครงการออกกําลังกาย
เพือสุขภาพ 45,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 15,000 390,000 30,000 30,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 40,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 160,000 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 205,000 15,000 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 315,600 3,600 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 200,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 5,000 5,000 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

541,600

โครงการสายใจแห่งรัก 5,000

โครงการสํารวจและจัด
เก็บข้อมูลพืนฐานของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล (เขตเมือง)

5,000

โครงการหนูน้อยใส่ใจ
อาเซียน 5,000

โครงการให้ความรู้
เกียวกับการคุ้มครองผู้
บริโภคและประชา
สัมพันธ์เรืองโรคติดต่อ
หรือโรคทีเกิดขึนใน
ปัจจุบัน

35,000

โครงการอบรมและ
การแลกเปลียนเรียนรู้ 
เพือส่งเสริมทักษะการ
เลียงดูเด็กปฐมวัย

15,000

โครงการอบรมไห้
ความรู้การจัดการขยะ
ชุมชน

40,000

โครงการออกกําลังกาย
เพือสุขภาพ 45,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 765,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,000 375,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 275,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 87,800 507,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 255,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,285,770

วัสดุการเกษตร 15,000 15,000 10,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000 120,000 15,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000 10,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 15,000 45,000 20,000

วัสดุอืน 5,000 5,000 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 10,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 90,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 180,000 200,000 50,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองทําลาย
เอกสาร
จัดซือเครืองปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ)

จัดซือโต๊ะเอนก
ประสงค์หน้าพลาสติก 
ขาเหล็ก

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นหมอก
ควัน 59,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงพืนที
เขตทาง 568,390

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 18,000 2,465,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,285,770

วัสดุการเกษตร 15,000 65,000

วัสดุก่อสร้าง 15,000 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,000 33,000

วัสดุสํานักงาน 155,000 265,000

วัสดุอืน 5,000 115,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 48,000 58,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 120,000 230,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 730,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 17,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 25,000 27,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองทําลาย
เอกสาร 20,000 20,000

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ)

72,400 72,400

จัดซือโต๊ะเอนก
ประสงค์หน้าพลาสติก 
ขาเหล็ก

24,000 24,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นหมอก
ควัน 59,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงพืนที
เขตทาง 568,390

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,513,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวม 4,175,700 410,000 530,000 273,000 5,966,450 1,551,630 6,113,870 2,264,060
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

รวม 9,262,170 30,546,880

วันทีพิมพ์ : 27/9/2561  23:29:14 หน้า : 16/16


