
ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลปะทิว

อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปะทิว

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลปะทิว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลปะ
ทิวอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลปะทิวจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 32,958,523.51 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 24,661,867.73 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,106,250.60 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 4,543,810.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 5,228,633.91 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 13 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 13 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 27,797,100.58 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,516,931.01 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 459,140.81 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 496,720.59 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 72,986.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,051,126.17 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 12,200,196.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 3,700,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 24,016,891.69 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 3,902,585.07 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,115,580.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,147,819.94 บาท

งบลงทุน จํานวน 315,906.68 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,535,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 3,700,000.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,350,000.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลปะทิว
อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 1,398,277.34 1,291,700.00 1,400,200.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 553,631.18 484,900.00 572,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 864,606.78 930,500.00 930,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 129,486.60 114,000.00 143,000.00

หมวดรายได้จากทุน 3,950.00 4,000.00 4,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,949,951.90 2,825,100.00 3,050,500.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 15,130,823.98 14,972,000.00 15,413,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 15,130,823.98 14,972,000.00 15,413,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 12,230,522.00 12,750,000.00 12,750,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 12,230,522.00 12,750,000.00 12,750,000.00

รวม 30,311,297.88 30,547,100.00 31,213,500.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 3,748,402.26 4,175,700.00 3,849,570.00

งบบุคลากร 11,769,807.00 12,660,520.00 13,837,180.00

งบดําเนินงาน 7,360,886.31 10,423,870.00 10,395,150.00

งบลงทุน 4,548,200.00 743,790.00 700,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,376,000.00 2,543,000.00 2,451,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 29,803,295.57 30,546,880.00 31,232,900.00

รวม 29,803,295.57 30,546,880.00 31,232,900.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลปะทิว

อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลปะทิว
อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,942,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,448,540

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,506,850

แผนงานสาธารณสุข 1,679,620

แผนงานเคหะและชุมชน 5,596,340

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 405,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 430,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 374,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 3,849,570

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 31,232,900



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,890,940 1,563,240 7,454,180

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,266,300 1,563,240 4,829,540

งบดําเนินงาน 2,046,200 419,600 2,465,800

    ค่าตอบแทน 176,000 35,000 211,000

    ค่าใช้สอย 1,063,000 248,000 1,311,000

    ค่าวัสดุ 309,200 126,600 435,800

    ค่าสาธารณูปโภค 498,000 10,000 508,000

งบลงทุน 0 23,000 23,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 23,000 23,000

                                             รวม 7,937,140 2,005,840 9,942,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน รวม

งบบุคลากร 1,409,540 1,409,540

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,409,540 1,409,540

งบดําเนินงาน 1,028,000 1,028,000

    ค่าตอบแทน 15,000 15,000

    ค่าใช้สอย 438,000 438,000

    ค่าวัสดุ 575,000 575,000

งบลงทุน 11,000 11,000

    ค่าครุภัณฑ์ 11,000 11,000

                                             รวม 2,448,540 2,448,540

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลปะทิว

อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 790,620 884,880 1,675,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 790,620 884,880 1,675,500

งบดําเนินงาน 195,000 2,215,350 2,410,350

    ค่าตอบแทน 25,000 0 25,000

    ค่าใช้สอย 85,000 708,650 793,650

    ค่าวัสดุ 85,000 1,399,700 1,484,700

    ค่าสาธารณูปโภค 0 107,000 107,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,421,000 2,421,000

    เงินอุดหนุน 0 2,421,000 2,421,000

                                             รวม 985,620 5,521,230 6,506,850

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 944,220 0 944,220

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 944,220 0 944,220

งบดําเนินงาน 222,600 512,800 735,400

    ค่าตอบแทน 27,000 0 27,000

    ค่าใช้สอย 130,000 512,800 642,800

    ค่าวัสดุ 63,600 0 63,600

    ค่าสาธารณูปโภค 2,000 0 2,000

                                             รวม 1,166,820 512,800 1,679,620



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,194,900 0 0 1,158,840 2,353,740

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,194,900 0 0 1,158,840 2,353,740

งบดําเนินงาน 448,600 400,000 249,000 1,619,000 2,716,600

    ค่าตอบแทน 40,000 0 0 20,000 60,000

    ค่าใช้สอย 90,000 50,000 217,000 1,099,000 1,456,000

    ค่าวัสดุ 118,600 350,000 32,000 500,000 1,000,600

    ค่าสาธารณูปโภค 200,000 0 0 0 200,000

งบลงทุน 506,000 20,000 0 0 526,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 506,000 20,000 0 0 526,000

                                             รวม 2,149,500 420,000 249,000 2,777,840 5,596,340

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 265,000 265,000

    ค่าใช้สอย 265,000 265,000

งบลงทุน 140,000 140,000

    ค่าครุภัณฑ์ 140,000 140,000

                                             รวม 405,000 405,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 200,000 200,000 400,000

    ค่าใช้สอย 200,000 200,000 400,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

                                             รวม 230,000 200,000 430,000



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดําเนินงาน 374,000 374,000

    ค่าตอบแทน 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

    ค่าวัสดุ 44,000 44,000

    ค่าสาธารณูปโภค 270,000 270,000

                                             รวม 374,000 374,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 3,849,570 3,849,570

    งบกลาง 3,849,570 3,849,570

                                             รวม 3,849,570 3,849,570



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,942,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,448,540

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,506,850

แผนงานสาธารณสุข 1,679,620

แผนงานเคหะและชุมชน 5,596,340

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 405,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 430,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 374,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 3,849,570

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 31,232,900

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลปะทิว และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีตําบลปะทิว

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 31,232,900 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
31,232,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลปะทิวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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. 2562

เทศบาลตําบลปะทิว
อําเภอ ปะทิว  จังหวัดชุมพร

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 1,041,208.00 1,093,251.82 1,164,363.51 1,016,000.00 8.27 % 1,100,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 17,724.15 15,190.50 15,496.40 15,200.00 0.00 % 15,200.00

     ภาษีป้าย 104,807.00 107,033.00 139,168.50 115,500.00 21.21 % 140,000.00

     อากรรังนกอีแอ่น 45,726.93 768,758.95 79,248.93 145,000.00 0.00 % 145,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,209,466.08 1,984,234.27 1,398,277.34 1,291,700.00 1,400,200.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,028.20 1,455.00 776.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 1,718.00 1,580.00 691.00 1,600.00 -37.50 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 117,080.00 108,340.00 123,520.00 110,000.00 11.82 % 123,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 1,260.00 1,300.00 1,280.00 1,300.00 0.00 % 1,300.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 600.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 3,680.00 3,750.00 2,350.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 70.00 380.00 360.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 282,870.00 282,940.00 294,925.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 700.00 750.00 78,300.00 1,000.00 7,700.00 % 78,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 6,696.00 5,149.00 7,557.18 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 12,470.00 57,130.00 12,712.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าปรับอืน ๆ 200.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 500.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 14,000.00 21,370.00 21,500.00 21,000.00 4.76 % 22,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 4,800.00 4,700.00 4,600.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 132.00 160.00 140.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 2,020.00 1,100.00 1,260.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 1,640.00 1,620.00 1,660.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 451,464.20 497,224.00 553,631.18 484,900.00 572,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

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

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 427,800.00 483,628.00 492,190.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

     ดอกเบีย 376,518.06 348,552.99 341,966.78 400,000.00 0.00 % 400,000.00

     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 250.00 0.00 250.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าตอบแทนตามกฎหมายกําหนด 4,600.00 4,600.00 5,200.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 834,268.06 861,780.99 864,606.78 930,500.00 930,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าจําหน่ายเศษของ 1,900.00 14,412.00 5,011.00 14,000.00 -28.57 % 10,000.00

     ค่าขายแบบแปลน 21,800.00 6,700.00 900.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 82,511.56 77,043.00 123,575.60 90,000.00 36.67 % 123,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 106,227.56 98,155.00 129,486.60 114,000.00 143,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 3,645.00 0.00 3,950.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 3,645.00 0.00 3,950.00 4,000.00 4,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 412,125.37 409,237.82 381,297.49 500,000.00 -20.00 % 400,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 12,192,051.44 12,647,698.74 12,951,464.61 12,600,000.00 3.17 % 13,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 609,762.42 633,576.11 616,531.60 640,000.00 0.00 % 640,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 26,661.05 29,318.28 22,929.80 30,000.00 -16.67 % 25,000.00

     ภาษีสุรา 287,117.02 283,539.76 289,035.25 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 494,596.72 609,896.38 696,540.94 610,000.00 22.95 % 750,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 9,120.45 10,856.28 17,054.37 12,000.00 50.00 % 18,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 14,267.89 9,649.87 8,999.92 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 142,689.00 269,138.00 146,970.00 270,000.00 0.00 % 270,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,188,391.36 14,902,911.24 15,130,823.98 14,972,000.00 15,413,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 10,511,194.00 9,469,550.00 12,230,522.00 12,750,000.00 0.00 % 12,750,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 10,511,194.00 9,469,550.00 12,230,522.00 12,750,000.00 12,750,000.00

รวมทุกหมวด 27,304,656.26 27,813,855.50 30,311,297.88 30,547,100.00 31,213,500.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลปะทิว

อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 31,213,500   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,400,200 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 1,100,000 บาท
-ตังไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 15,200 บาท
-ตังไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี
ภาษีป้าย จํานวน 140,000 บาท
-ตังไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี
อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 145,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 572,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 123,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,300 บาท

-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 500 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 3,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 300,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 78,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 500 บาท

-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
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ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 500 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 2,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 22,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 5,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 2,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 2,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 930,500 บาท
ค่าเช่าทีดิน จํานวน 25,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 500,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ดอกเบีย จํานวน 400,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จํานวน 500 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกําหนด จํานวน 5,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 143,000 บาท
ค่าจําหน่ายเศษของ จํานวน 10,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 123,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
หมวดรายได้จากทุน รวม 4,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 4,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
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รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,413,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 400,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 13,000,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 640,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 25,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ภาษีสุรา จํานวน 300,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 750,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 18,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 10,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 270,000 บาท
-ตังไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560

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

จํานวน 12,750,000 บาท

-ตังไว้ใกล้เคียงกับยอดทีได้รับจัดสรรในปี 2560 ประกอบด้วย เงินอุด
หนุนทัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกาาของ
ท้องถิน เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนค่าใช้
จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุด
หนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ฯลฯ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

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

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

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

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400 1,490,400 1,460,800 2.03 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,624,640 2,595,040 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,327,391 1,351,335 1,324,560 1,489,920 43.32 % 2,135,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 79,800 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 109,200 121,800 126,000 126,000 0 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 633,920 703,080 715,525 822,390 6.5 % 875,820

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 88,860 73,620 56,135 46,420 -2.89 % 45,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,226,571 2,329,635 2,306,220 2,568,730 3,266,300

รวมงบบุคลากร 4,851,211 4,954,275 4,930,860 5,163,770 5,890,940

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลปะทิว
อําเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 320,675 48,000 48,000 48,000 108.33 % 100,000

ค่าเบียประชุม 6,350 5,550 5,850 6,000 66.67 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,290 2,145 16,000 16,000 56.25 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 355,315 78,695 105,850 106,000 176,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 151,777 138,868 314,033 472,900 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 380,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 7,549 7,441 7,355 8,400 733.33 % 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 690 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 54,035 121,073 101,619 48,400 209.92 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันการทุจริต
และการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
เทศบาลตําบลปะทิว

200 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 90,025 0 0 0 0 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 1,000 1,000 1,000 2,000 50 % 3,000

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

โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ และ
วันอืนๆ ทีทางราชการกําหนดขึนเป็น
กรณีพิเศษ

0 0 140,271.55 132,000 13.64 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการเตรียมและรับเสด็จในโอกาส
ต่างๆ 0 81,737.85 0 0 100 % 40,000

โครงการทําบุญวันขึนปีใหม่ 0 2,200 0 0 0 % 0

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพือเสริมสร้างความสมานฉันท์ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์
บริการประชาชนและนักท่องเทียวช่วง
เทศกาลปีใหม่

0 15,295 4,050 0 0 % 0

โครงการป้องกันการทุจริตและการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลตําบล
ปะทิว

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 0 95,631 0 107,000 -6.54 % 100,000

โครงการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกและ
ระบบเว็บไซด์เทศบาลตําบลปะทิว 0 3,300 3,300 3,300 51.52 % 5,000

โครงการพัฒนาข้อมูลอิเลคทรอนิคส์และ
ระบบเว็บไซด์เทศบาลตําบลปะทิว 3,300 0 0 0 0 % 0

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระ
ราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

0 0 74,664 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 43,838.42 77,799.65 85,890.67 122,800 -18.57 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 497,884.87 854,528.54 732,183.22 896,800 1,063,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 84,533.24 124,469.03 91,236 80,000 12.5 % 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,103.05 7,463 0 200 7,400 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 11,999 14,911.75 0 400 1,150 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 8,314.59 15,473.02 7,220.02 6,500 130.77 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,840 15,000 7,160.44 25,200 58.73 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 53,248.5 36,934.1 41,176.06 54,200 55.35 % 84,200

วัสดุการเกษตร 1,600 3,125.2 0 4,000 150 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 1,247 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,710 8,659 290 9,000 344.44 % 40,000

วัสดุอืน 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 186,348.38 226,035.1 148,329.52 179,500 309,200

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 376,095.34 309,756.18 293,686.8 342,700 -12.46 % 300,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 87,558.07 92,600.87 56,984.13 65,000 84.62 % 120,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 9,922.43 9,039.36 8,079.57 8,000 212.5 % 25,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,197 0 0 0 100 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 41,533.58 44,800.21 44,940 45,000 6.67 % 48,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 516,306.42 456,196.62 403,690.5 460,700 498,000

รวมงบดําเนินงาน 1,555,854.67 1,615,455.26 1,390,053.24 1,643,000 2,046,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือเก้าอี 0 18,600 0 0 0 % 0

โครงการจัดซือตู้เก็บเอกสาร 0 3,400 0 0 0 % 0

โครงการจัดซือโต๊ะรับแขก 0 13,000 0 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีแถว จํานวน 4 ทีนัง 0 0 0 21,000 -100 % 0

จัดซือเก้าอีประชุม 30,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 0 1,600 -100 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ 0 0 0 264,100 -100 % 0

จัดซือโซฟา 14,800 0 0 0 0 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน ชนิด
บานกระจก 2 บาน 7,400 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซือตู้เก็บเอกสารไม้ 2 บานเปิด
กระจกยาว 4,400 0 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางาน 15,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่ 9 8,500 0 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะอเนกประสงค์ 72,850 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถบรรทุก(ดีเซล) 0 0 0 814,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซือลําโพง 0 3,500 0 0 0 % 0

จัดซือหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 
160 เควีเอ 0 0 0 159,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือเครืองมัลติมีเดีย 24,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือจอรับภาพ 18,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 0 0 26,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 0 23,000 0 30,000 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 21,000 0 0 % 0

จัดซือเครืองประมวลผลกลาง (CPU) 0 10,000 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา 0 7,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

โครงการจัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 270,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 195,450 348,800 21,000 1,315,700 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลและอาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 427,800 1,270,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 427,800 1,270,000 0 0

รวมงบลงทุน 195,450 776,600 1,291,000 1,315,700 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 17,710 0 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 17,710 0 0 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 17,710 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000 0

รวมงานบริหารทัวไป 6,620,225.67 7,346,330.26 7,611,913.24 8,162,470 7,937,140

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 717,960 828,840 854,630 908,720 8.36 % 984,720

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 423,600 472,220 479,160 500,480 5.93 % 530,160
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 45,960 33,960 21,400 -70.28 % 6,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,231,560 1,389,020 1,409,750 1,472,600 1,563,240

รวมงบบุคลากร 1,231,560 1,389,020 1,409,750 1,472,600 1,563,240

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 155,435 6,300 3,500 61,000 -75.41 % 15,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,600 15,200 0 15,000 0 % 15,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 171,035 21,500 3,500 76,000 35,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 24,500 9,800 31,400 54,400 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 58,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 58,082 85,056 63,230 89,000 -10.11 % 80,000

โครงการปรับปรุงแผนทีภาษี 312 0 0 2,900 934.48 % 30,000

โครงการผู้ชําระภาษีดีเด่น 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,330 1,190 2,210 43,000 16.28 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 84,224 96,046 96,840 189,300 248,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,258.05 53,989.5 47,591.75 44,200 47.06 % 65,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 954.1 665.7 975.8 1,600 125 % 3,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,840 7,117 20,710 57,000 -12.28 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 46,052.15 61,772.2 69,277.55 102,800 126,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,537 1,998 1,800 2,000 400 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,537 1,998 1,800 2,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 304,848.15 181,316.2 171,417.55 370,100 419,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีทํางาน 14,900 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองทําลายเอกสาร 0 0 0 20,000 -100 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 0 0 0 72,400 -100 % 0

จัดซือโต๊ะเอนกประสงค์หน้าพลาสติก 
ขาเหล็ก 0 0 0 24,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซือป้ายประชาสัมพันธ์แบบ
จอ LED COLOR P 10 0 520,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 0 29,000 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 0 0 0 0 100 % 23,000

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 21,000 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ 0 17,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 14,900 566,000 21,000 116,400 23,000

รวมงบลงทุน 14,900 566,000 21,000 116,400 23,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,551,308.15 2,136,336.2 1,602,167.55 1,959,100 2,005,840
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 8,171,533.82 9,482,666.46 9,214,080.79 10,121,570 9,942,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 201,766 233,500 241,980 256,940 33.39 % 342,720

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 218,160 233,500 238,560 252,120 5.81 % 266,760

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 699,098 664,290 670,680 693,020 4.55 % 724,520

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 118,000 99,060 83,220 69,580 8.57 % 75,540

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,237,024 1,230,350 1,234,440 1,271,660 1,409,540

รวมงบบุคลากร 1,237,024 1,230,350 1,234,440 1,271,660 1,409,540

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 128,340 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 2,400 4,800 108.33 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 128,340 0 2,400 4,800 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 450 0 0 5,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 15,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

9,859 9,571 12,406 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 11,276 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใน
เขตเทศบาล 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 0 0 0 13,400 71.64 % 23,000

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธาณภัยเทศบาลตําบลปะ
ทิว

0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 88,658.04 42,614.41 296,978.2 163,000 22.7 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 98,967.04 52,185.41 320,660.2 181,400 438,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 2,404 4,791 49,002 2,300 769.57 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 1,138 0 0 100 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 558.54 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 23,280 32,684.7 12,200 9,900 1,920.2 % 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 51,330.4 37,193.7 42,888.48 50,000 100 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุการเกษตร 2,400 0 0 4,600 117.39 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 850 0 100 % 15,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุอืน 59,800 41,520.58 67,500 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 139,772.94 117,327.98 172,440.48 66,800 575,000

รวมงบดําเนินงาน 367,079.98 169,513.39 495,500.68 253,000 1,028,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองปรับอากาศ 0 0 0 28,600 -100 % 0

จัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ 0 0 0 0 100 % 11,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 55,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0 21,990 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 77,590 0 28,600 11,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและห้องเวร-ยาม 32,100 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 32,100 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 32,100 77,590 0 28,600 11,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 1,636,203.98 1,477,453.39 1,729,940.68 1,553,260 2,448,540

งานเทศกิจ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 68,760 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 68,760 0 0 0 0

รวมงบบุคลากร 68,760 0 0 0 0
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,400 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 2,400 0 0 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 230 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์
บริการประชาชนและนักท่องเทียวช่วง
เทศบาลปีใหม่

11,284.95 0 0 0 0 % 0

โครงการให้ความรู้เกียวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจําวันเบืองต้นและกฎหมาย
เกียวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง

4,100 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 15,614.95 0 0 0 0

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,355 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 12,355 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 30,369.95 0 0 0 0

รวมงานเทศกิจ 99,129.95 0 0 0 0

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,735,333.93 1,477,453.39 1,729,940.68 1,553,260 2,448,540

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 187,600 236.46 % 631,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 117,240 132,040 132,960 138,840 4.02 % 144,420
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 20,590 -27.15 % 15,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 141,240 156,040 156,960 347,030 790,620

รวมงบบุคลากร 141,240 156,040 156,960 347,030 790,620

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,655 0 0 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 20,000 25 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 14,655 0 0 20,000 25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,780 0 7,750 8,200 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 25,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,490 7,270 6,576 37,100 21.29 % 45,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 600 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 5,870 7,270 14,326 45,300 85,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 2,080 0 6,455 0 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,500 900 16,850 59,500 0.84 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 15,580 900 23,305 59,500 85,000

รวมงบดําเนินงาน 36,105 8,170 37,631 124,800 195,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 30,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 47,500 0 40,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 47,500 0 40,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 47,500 0 40,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 177,345 211,710 194,591 541,830 985,620

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 470,352 446,120 26.88 % 566,040

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 28,989 43,380 288,696 291,720 4.01 % 303,420

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 54,579 27,130 -43.16 % 15,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 28,989 43,380 813,627 764,970 884,880

รวมงบบุคลากร 28,989 43,380 813,627 764,970 884,880

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 81,690 0 0 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 26,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 81,690 0 26,000 0 0
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 112,093.5 116,292 375 14,200 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 25,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองค์ราชัน 7,763 1,820 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 6,810 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําหลักสูตรปฐมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน 0 0 0 2,600 -100 % 0

โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้อง
ถิน 0 2,021 2,085 700 400 % 3,500

โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 3,000

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียน
รู้นอกห้องเรียนของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบางสน

3,850.5 4,245 3,312.7 4,000 150 % 10,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 0 9,630 6,945 7,100 111.27 % 15,000

โครงการเพิมไอโอดีน เพิมไอคิว และ
อีคิว 0 4,585 2,961 300 -100 % 0

โครงการฟันสวยยิมใส 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองค์
ราชัน 0 0 0 2,200 581.82 % 15,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
ใส่ใจสิงแวดล้อม 0 0 0 5,600 -100 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในเด็ก
ปฐมวัย 0 0 3,228 4,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนการของเด็กเล็ก 0 4,583 8,550 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก 0 0 0 2,000 1,450 % 31,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 397,354 528,908 587,583 543,900 6.85 % 581,150
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โครงการสายใจแห่งรัก 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสายใยแห่งรัก 200 5,000 4,930 0 0 % 0

โครงการหนูน้อยใส่ใจอาเซียน 0 4,375 4,990 5,000 -100 % 0

โครงการห้องสมุดเพือน้อง 20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและการแลกเปลียนเรียน
รู้ เพือส่งเสริมทักษะการเลียงดูเด็ก
ปฐมวัย

0 0 3,140 6,000 -100 % 0

โครงการออมทรัพย์เพืออนาคต 705 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,200 1,190 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 550,976 682,649 628,099.7 602,600 708,650

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,930 26,186 15,039 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 90 1,650 7,035 300 4,900 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,607 15,020 21,002 22,000 13.64 % 25,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,150,402.6 1,186,673.44 1,205,724.64 1,197,870 5.58 % 1,264,700

วัสดุก่อสร้าง 4,038.71 7,258.88 3,758.91 29,000 20.69 % 35,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,580 0 5,560 3,300 203.03 % 10,000

วัสดุการเกษตร 900 1,650 0 0 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,200 2,500 3,800 4,000 275 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 1,199,748.31 1,240,938.32 1,261,919.55 1,276,470 1,399,700

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 8,183.4 27,885.95 38,845.48 52,100 34.36 % 70,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 8,721.81 8,462.22 5,394.41 7,600 228.95 % 25,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,508.7 1,373.88 1,425.24 2,000 0 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 8,859.6 8,859.6 8,859.6 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 27,273.51 46,581.65 54,524.73 71,700 107,000

รวมงบดําเนินงาน 1,859,687.82 1,970,168.97 1,970,543.98 1,950,770 2,215,350

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือเครืองปรับอากาศ 0 120,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซือชันวางของ (แบบ 3 
ช่อง) 0 4,200 0 0 0 % 0

โครงการจัดซือพัดลม 0 21,600 0 0 0 % 0

จัดซือชันวางรองเท้า 0 0 0 3,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซือเตียง 0 3,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดซือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 0 30,000 0 0 0 % 0

จัดซือชันควําจากอลูมิเนียมแบบ 3 ชัน 3,200 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซือเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 0 17,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,200 196,300 0 3,000 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบางสน 0 0 1,540,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 1,540,000 0 0

รวมงบลงทุน 3,200 196,300 1,540,000 3,000 0
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,334,000 2,372,000 2,376,000 2,425,000 -100 % 0

โครงการค่ายทักษะชีวิตเยาวชน คนพอ
เพียง คนดีศรีปะทิว 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการเปิดบ้านคุณธรรมวิถีพุทธ วิถี
ไทย วิถีพอเพียง 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่มาตร
ฐานการศีกษา 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการอาหารกลางวันของเด็กนัก
เรียนโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสน
พิพิธราษฎร์บํารุง)

0 0 0 0 100 % 2,336,000

รวมเงินอุดหนุน 2,334,000 2,372,000 2,376,000 2,425,000 2,421,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,334,000 2,372,000 2,376,000 2,425,000 2,421,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,225,876.82 4,581,848.97 6,700,170.98 5,143,740 5,521,230

งานระดับมัธยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 60,000 30,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 60,000 30,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 30,000 0 0 0

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 60,000 30,000 0 0 0
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 46,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 46,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 46,000 0 0 0 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 46,000 0 0 0 0

รวมแผนงานการศึกษา 4,509,221.82 4,823,558.97 6,894,761.98 5,685,570 6,506,850

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 569,640 639,540 656,750 696,900 6.59 % 742,800

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 117,240 130,840 131,640 137,520 4.01 % 143,040

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 21,910 -25.24 % 16,380

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 752,880 836,380 854,390 898,330 944,220

รวมงบบุคลากร 752,880 836,380 854,390 898,330 944,220

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 92,130 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 22,000 12,000 8,000 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 600 0 18,000 12,000 83.33 % 22,000

รวมค่าตอบแทน 114,730 12,000 26,000 12,000 27,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 7,610 3,862 3,210 6,700 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,471 21,506 41,758 1,700 4,605.88 % 80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 668.4 653.02 0 1,100 2,627.27 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 10,749.4 26,021.02 44,968 9,500 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,327.1 10,061 11,436 5,000 200 % 15,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 1,298.04 1,600 125 % 3,600

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 1,000 400 % 5,000

วัสดุการเกษตร 18,715.95 15,502.3 0 12,000 25 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,150 6,600 10,380 14,400 38.89 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 36,193.05 32,163.3 23,114.04 34,000 63,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 300 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 300 0 0 0 2,000

รวมงบดําเนินงาน 161,972.45 70,184.32 94,082.04 55,500 222,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 2,700 0 0 % 0

จัดซือเครืองโทรศัพท์ 0 0 0 2,000 -100 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ 0 0 0 32,400 -100 % 0
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จัดซือโตีะวางคอมพิวเตอร์ 0 0 2,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 0 0 22,000 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ Multilumction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 0 0 17,000 0 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 43,700 39,400 0

รวมงบลงทุน 0 0 43,700 39,400 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 914,852.45 906,564.32 992,172.04 993,230 1,166,820

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 2,100 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 89,800

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการควบคุมโรคใช้เลือดออกและ
กําจัดแมลงวัน แมงสาบ หนู ยุงและสัตว์
นําโรคต่างๆ ประจําปี 2559

0 5,600 0 0 0 % 0

โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์
พืนทีสีเขียว 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภายในเขตเทศบาล 1,040 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบ
คุมการเพิมปริมาณของสุนัขและแมว 0 0 26,810 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและรณรงค์รักษ์สิง
แวดล้อม (วันสิงแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.) 0 0 19,900 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันเด็กจมนํา 0 14,730 0 0 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้รณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
เขตเทศบาลตําบลปะทิว

0 0 320 1,000 3,900 % 40,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรืองโรค
ติดต่อและโรคอุบัติใหม่ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เอดส์โลก (1 
ธ.ค.) 0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้
เลือดออก 0 0 0 5,000 900 % 50,000

โครงการรณรงค์และป้องกันก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ปี 2559 0 700 0 0 0 % 0

โครงการรักษ์สิงแวดล้อม 0 2,220 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

0 0 0 32,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้กับเยาวชนในการ
วางแผนและเตรียมความพร้อมการตัง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร

0 23,925 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้กับเยาวชนใน
การวางแผนและเตรียมความพร้อมการ
ตังครรภ์ก่อนวัยอันควร

0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการอบรมให้ความรู้การปฐม
พยาบาลเบืองต้น 0 0 0 26,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการคุ้ม
ครองผู้บริโภค 0 0 0 0 100 % 35,000

โครงการอบรมให้ความรู้หมอหมู่
บ้าน/ชุมชน 0 0 0 23,000 -100 % 0

โครงการอบรมไห้ความรู้การจัดการขยะ
ชุมชน 0 0 0 6,500 330.77 % 28,000

โครงการออกกําลังกายเพือสุขภาพ 26,820 19,500 29,040 35,200 184.09 % 100,000
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รวมค่าใช้สอย 27,860 66,675 76,070 130,800 512,800

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 8,567.8 7,150.85 2,000 -100 % 0

วัสดุอืน 0 0 1,050 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 8,567.8 8,200.85 2,000 0

รวมงบดําเนินงาน 27,860 75,242.8 84,270.85 132,800 512,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน 0 0 59,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองขยายเสียง 0 0 0 70,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 59,000 70,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 59,000 70,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 30,000 30,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 57,860 105,242.8 143,270.85 202,800 512,800

รวมแผนงานสาธารณสุข 972,712.45 1,011,807.12 1,135,442.89 1,196,030 1,679,620
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 513,341 591,311 611,340 645,440 6.53 % 687,600

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 388,080 415,990 413,160 404,740 9.91 % 444,840

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 40,860 35,820 29,660 25,020 -18.23 % 20,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 984,281 1,085,121 1,096,160 1,117,200 1,194,900

รวมงบบุคลากร 984,281 1,085,121 1,096,160 1,117,200 1,194,900

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 114,165 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,750 15,500 4,000 4,000 400 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 121,915 15,500 4,000 4,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 4,280 3,900 0 22,200 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 9,667 8,610 6,334 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 15,850 1,770 4,370 7,000 328.57 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 29,797 14,280 10,704 29,200 90,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 3,852 5,965 6,405 5,000 500 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,184 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 9,756.95 4,315.36 12,597.82 2,000 1,400 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 1,347.5 1,032.3 1,078.28 3,600 0 % 3,600

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 990 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,450 5,800 0 2,000 900 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 29,590.45 18,102.66 20,081.1 12,600 118,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 213,240.89 340,155.86 112,049.06 171,000 16.96 % 200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 213,240.89 340,155.86 112,049.06 171,000 200,000

รวมงบดําเนินงาน 394,543.34 388,038.52 146,834.16 216,800 448,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือเก้าอี 0 3,500 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ 0 0 0 40,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) 0 700,000 0 0 0 % 0

ติดตังระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด(CCTV)พร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 1,600,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซือสว่านไฟฟ้า 0 0 0 3,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดซือเครืองออกกําลังกายกลาง
แจ้ง 0 148,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0 29,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซือเครืองพิมพ์ 0 8,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 889,000 0 1,643,200 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1) โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
รูปตัวยู ถนนสายบ้านทองหลาง-บ้านบาง
จาก (หน้าศูนย์ฯ - สามแยกตลาดใน)

0 0 0 0 100 % 486,000

2) เงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 506,000

รวมงบลงทุน 0 889,000 0 1,643,200 506,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,378,824.34 2,362,159.52 1,242,994.16 2,977,200 2,149,500

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 47,222.1 30,800 81,272 57,700 -13.34 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 47,222.1 30,800 81,272 57,700 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,512 171,635 354,577 207,500 -3.61 % 200,000

วัสดุก่อสร้าง 67,506.95 38,272.62 74,272.68 63,300 -5.21 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 6,600 39,240 0 100 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 21,794.4 19,823.8 20,580 21,500 39.53 % 30,000
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วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 239,813.35 236,331.42 488,669.68 292,300 350,000

รวมงบดําเนินงาน 287,035.45 267,131.42 569,941.68 350,000 400,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือโคมไฟประติมากรรม 0 0 22,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 22,000 30,000 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย
ประชาอุทิศ(ข้ารร้านอาหารครัวศิลา) 302,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเขา
เจดีย์-ถนนเทศบาล ๒ 310,600 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
ถนนสายเทศบาล 10 (ต่อจากปีงบ
ประมาณ 2559)

0 0 315,310 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูป
ตัวยู 0 618,700 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูป
ตัวยู ถนนสายเทศบาล 13 0 368,800 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูป
ตัวยู ถนนสายบ้านทองหลาง-บ้านบาง
จาก (หน้าศูนย์เด็กฯ-สามแยกตลาดใน)

0 0 453,500 486,000 -100 % 0

โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (k) 0 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการปรับปรุงถนนสายปะทิว-ท่า
แซะ 1,986,700 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาย
เทศบาล 9 0 600,200 0 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์
ติกคอนกรีตถนนสายปะทิว-ท่าแซะ 
(หน้าทีทําการไปรษรีย์-ห้วยอ้ายแพะ

0 0 296,690 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภาย
ในเขตเทศบาล 398,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงพืนทีเขตทาง 0 0 0 568,390 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,997,300 1,587,700 1,065,500 1,054,390 20,000

รวมงบลงทุน 2,997,300 1,587,700 1,087,500 1,084,390 20,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 3,284,335.45 1,854,831.42 1,657,441.68 1,434,390 420,000

งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 183,300 167,100 174,300 220,800 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 207,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 183,300 167,100 174,300 220,800 217,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 620.6 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุการเกษตร 1,900 1,010 0 0 100 % 15,000
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วัสดุอืน 0 800 450 1,000 400 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 2,520.6 1,810 450 1,000 32,000

รวมงบดําเนินงาน 185,820.6 168,910 174,750 221,800 249,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กเอนกประสงค์ 0 0 416,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 416,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 416,000 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 185,820.6 168,910 590,750 221,800 249,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 214,350 229,720 234,780 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,133,520 1,136,045 933,120 1,022,540 3.82 % 1,061,640

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 156,000 145,784 105,720 106,720 -8.92 % 97,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,503,870 1,511,549 1,273,620 1,129,260 1,158,840

รวมงบบุคลากร 1,503,870 1,511,549 1,273,620 1,129,260 1,158,840

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 167,595 0 0 0 0 % 0
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 77,800 14,400 9,000 11,600 72.41 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 245,395 14,400 9,000 11,600 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 412,507.5 440,925.75 747,706 841,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 899,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการขุดลอกท่อและรางระบายนําใน
เขตเทศบาลตําบลปะทิว 0 96,360 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 157,796.82 48,755.17 348,455.4 355,000 -43.66 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 570,304.32 586,040.92 1,096,161.4 1,196,000 1,099,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 268,000 37,500 258,000 23,000 465.22 % 130,000

วัสดุก่อสร้าง 497.55 1,438.08 6,996.73 11,200 78.57 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,253 62,196.01 7,838.2 22,000 127.27 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 195,143.45 204,913.6 206,809.36 225,000 24.44 % 280,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 11,735.95 7,123.4 16,320 14,000 42.86 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 525,629.95 313,171.09 495,964.29 295,200 500,000

รวมงบดําเนินงาน 1,341,329.27 913,612.01 1,601,125.69 1,502,800 1,619,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 2,845,199.27 2,425,161.01 2,874,745.69 2,632,060 2,777,840

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 7,694,179.66 6,811,061.95 6,365,931.53 7,265,450 5,596,340
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 60,097 65,806 56,900 60,000 33.33 % 80,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและ
ผู้นําชุมชนเพือการพึงพาตนเอง 0 16,260 11,040 19,000 110.53 % 40,000

โครงการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีของเทศบาล 59,920 59,920 59,920 60,000 16.67 % 70,000

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

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล และแผนชุมชน

14,530 5,570 3,475 2,000 1,150 % 25,000

โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน
ของประชาชนในเขตเทศบาล (เขต
เมือง)

2,250 2,340 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็ง 0 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 160,797 173,896 155,335 166,000 265,000

รวมงบดําเนินงาน 160,797 173,896 155,335 166,000 265,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซือเครืองรับ-ส่งสัญญาณ
เสียงตามสายภายในเขตเทศบาล 0 45,000 90,000 0 0 % 0
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โครงการจัดซือตัวรับ-ส่งสัญญาณเสียง
ตามายภายในเขตเทศบาล 45,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือกล้องภ่าายภาพนิงดิจิตอลแบบ 
DSLR และอุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 50,000

จัดซือเครืองรรับ-ส่งสัญญาณเสียงตาม
สาย 0 0 0 0 100 % 90,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,000 45,000 90,000 0 140,000

รวมงบลงทุน 45,000 45,000 90,000 0 140,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 205,797 218,896 245,335 166,000 405,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 205,797 218,896 245,335 166,000 405,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน 
และประชาชนทัวไป 93,024.53 116,698 15,670 15,000 233.33 % 50,000

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางสน 1,763 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ 21,100.15 18,743 0 0 100 % 25,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 120,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2558 47,080 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2559 0 99,817.5 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2561 0 0 0 96,000 -100 % 0

โครงการลานดนตรีและศิลปะ 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 162,967.68 235,258.5 15,670 111,000 200,000

รวมงบดําเนินงาน 162,967.68 235,258.5 15,670 111,000 200,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล
โรงเรียนปะทิววิทยา อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000 30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 162,967.68 235,258.5 15,670 141,000 230,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว 
(วันออกพรรษา) 0 0 24,239.1 25,000 60 % 40,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 135,972.19 4,745.3 3,000 7,000 328.57 % 30,000

โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา
และวันสําคัญอืนๆ 11,956 10,230 10,635 21,000 19.05 % 25,000

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 71,905 57,853.85 85,325 80,000 25 % 100,000
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โครงการทําบุญวันขึนปีใหม่ 0 0 2,800 0 0 % 0

โครงการทําบุญวันขึนไปีใหม่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 252,739.56 122,488.4 125,999.1 138,000 200,000

รวมงบดําเนินงาน 252,739.56 122,488.4 125,999.1 138,000 200,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 100,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 100,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 0 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 352,739.56 122,488.4 125,999.1 138,000 200,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 515,707.24 357,746.9 141,669.1 279,000 430,000

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 166,395 186,120 0 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 5,730 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 172,125 186,120 0 0 0

รวมงบบุคลากร 172,125 186,120 0 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 20,640 0 0 0 0 % 0
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13,800 3,600 3,000 3,400 194.12 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 34,440 3,600 3,000 3,400 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 130,664 135,300 33,010 27,300 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 130,664 135,300 33,010 27,300 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,169.86 4,553.92 6,638.5 2,600 284.62 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 17,691 18,161 24,625 14,700 -4.76 % 14,000

วัสดุก่อสร้าง 2,226.67 3,727.88 4,915.58 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 3,450 0 100 % 5,000

วัสดุอืน 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 23,087.53 26,442.8 39,629.08 29,300 44,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 207,129.59 168,292.15 167,895.53 167,000 7.78 % 180,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 85,828.15 92,060.13 84,196.73 90,200 -0.22 % 90,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 292,957.74 260,352.28 252,092.26 257,200 270,000

รวมงบดําเนินงาน 481,149.27 425,695.08 327,731.34 317,200 374,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีเด็ก เก้าอีเสริมเด็ก 0 5,600 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะรับประทานอาหาร 4 ทีนัง 0 66,000 0 0 0 % 0

จัดซือพัดลมเพดาน 0 1,390 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 72,990 0 0 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมฝาปิดรางระบายนํา 174,300 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 174,300 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 174,300 72,990 0 0 0

รวมงานตลาดสด 827,574.27 684,805.08 327,731.34 317,200 374,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 827,574.27 684,805.08 327,731.34 317,200 374,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,023,599.71 1,037,061.57 1,050,927.29 1,065,300 1.38 % 1,080,000

ค่าชําระดอกเบีย 136,760.47 123,298.61 109,432.89 95,200 -15.44 % 80,500

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 196,700 205,282 185,901 216,100 4.58 % 226,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 1,476,000 1,468,400 9.1 % 1,602,000

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 216,000 233,600 6.85 % 249,600

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 0 0 100 % 12,000

สํารองจ่าย 0 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน 98,492.67 85,491.87 78,045.08 121,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 0 0 0 0 100 % 30,200

สมทบกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
(สปสช.) 0 0 0 0 100 % 50,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 324,042 324,200 349,136 356,000 3.73 % 369,270

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 282,960 407,200 -100 % 0

รวมงบกลาง 1,779,594.85 1,775,334.05 3,748,402.26 3,962,800 3,849,570

รวมงบกลาง 1,779,594.85 1,775,334.05 3,748,402.26 3,962,800 3,849,570

รวมงบกลาง 1,779,594.85 1,775,334.05 3,748,402.26 3,962,800 3,849,570

รวมแผนงานงบกลาง 1,779,594.85 1,775,334.05 3,748,402.26 3,962,800 3,849,570

รวมทุกแผนงาน 26,411,655.04 26,643,329.92 29,803,295.57 30,546,880 31,232,900
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลปะทิว
อําเภอ ปะทิว   จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 31,232,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,937,140 บาท
งบบุคลากร รวม 5,890,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีตําบลปะทิว  และรองนายก
เทศมนตรีตําบลปะทิว คํานวนตังจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี
 1. นายกเทศมนตรีตําบลปะทิว จํานวน 1 คน  ในอัตราเดือนละ 27,600
 บาท  ตังไว้ 331,200 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
 2. รองนายกเทศมนตรีตําบลปะทิว จํานวน 2 คน ในอัตราเดือน
ละ 30,360 บาท ตังไว้ 364,320 บาท   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี ในอัตรา
เดือนละ 4,000 บาท ตังไว้ 48,000 บาท และรองนายก
เทศมนตรี  จํานวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท ตัง
ไว้ 72,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  48,000 บาท และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน.นอัตราเดือน
ละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ ในอัตราเดือน
ละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920 บาท และทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 82,800 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รองประธาน
สภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,266,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,135,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงตําแหน่ง ให้แก่พนักงาน
เทศบาล สังกัดสํานักงานปลัด
เทศบาล จํานวน 6 อัตรา (ว่าง 1 อัตรา) ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล ตําแหน่ง
หัวหน้าสํานักปลัด ตําแหน่งนักวิเคราะห์ฯ ตําแหน่งนักพัฒนา
ชุมชน ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตําแหน่ง  หน.ฝ่ายปกครอง  ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป )

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่งของปลัดเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดชุมพร เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
- เพือจ่าย เป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาลและหัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล ตามแผนอัตรากําลัง 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับ
ที 7) ลงวันที 4 เมษายน 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 875,820 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,080 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

งบดําเนินงาน รวม 2,046,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 176,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมผู้ทรง
คุณวุฒิ  เงินรางวัลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตํารวจ หรืองาน
อืนๆ หรืองานอืนๆ ทีได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการ ตังไว้ 70,000
 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีในการจัดการเลือก
ตัง ตังไว้ 30,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
   ทังสองรายการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียประชุมให้กับคณะกรรมการสภาเทศบาลทีได้รับการแต่ง
ตัง ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบ
แทน  และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
เบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2544  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอก
เวลาราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว4562 ลงวันที 25 พ.ค
. 2550 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 และแก้ไขเพิมเติมฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัด
สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตรได้ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที กค 0422.32/ว257 ลงวัน
ที  28  มิถุนายน  2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าใช้สอย รวม 1,063,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 380,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซึงมิใช่การประกอบดัด
แปลง ต่อ เติม สร้าง แต่เป็นงานทีได้มาซึงบริการของเทศบาลตําบลปะ
ทิว เช่น ค่าเข้าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารต่างๆ ค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  ตังไว้ 100,000 บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล และ
อาคารป้องกันฯ ตลอดจนพืนทีบริเวณใกล้เคียงและอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
 ตังไว้ 280,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตังไว้ 50,000 บาท 
     - เพือจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองอืม ค่าของขวัญ ของทีระลึก ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายเพือการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ทีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ่ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน คณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการ  ตังไว้ 20,000 บาท 
      - เพือจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอุปกรณ์เครืองใช้ทีเกียวเนือง
ในการเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการอืนๆ ในการประชุมสภา คณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบฯ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง เช่น ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ทีเกียว้อง ค่าป้าย ฯลฯ ตังจ่าายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่า
เบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก) ให้แก่ พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างหรือบุคคลอืน ทีมีความจําเป็นต้องเดินทางไปราชการ และมี
สิทธิตามระเบียบทีทางราชการกําหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป)
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 150,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ เช่น วันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันสวรรคตในหลวงรัช
การที 9 วันที 13 ตุลาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาล
ที 10 วันที  28  กรกฏาคม  และวันประสูติของกรมหลวงชุมพรเขต
รอุดมศักดิ วันที 19 ธันวาคม ฯลฯ ได้แก่ ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าป้าย
ตราสัญลักษณ์ ค่าธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์  ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวม
ถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆทีเกียวข้อง ซึงเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก
ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานพิธีอืนๆ ทีทางราชการกําหนด
ขึน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)
- ตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0310.4/ว 2128 ลงวัน
ที 31 กรกฏาคม 2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 65
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โครงการเตรียมและรับเสด็จในโอกาสต่างๆ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สําหรับการเตรียมการรับเสด็จเชือพระวงศ์
ต่างๆ เช่น ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าธงชาติ ค่าธงตราสัญลักษณ์ ค่าผ้า
ผูก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 16,670 บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป เป็นเงิน 23,330 บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)
- ตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0310.4/ว 2128 ลงวัน
ที 31 กรกฏาคม 2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 65
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติเพือเสริมสร้างความสมานฉันท์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 841 ลงวันที 30 เมษายน 2552
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 65
โครงการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลตําบล
ปะทิว

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เค่า◌่เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป)
- ปราฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้าย ค่าเช่าสถานที ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 3 พ.ศ
. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 65
โครงการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกและระบบเว็บไซด์เทศบาลตําบลปะทิว จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนทีในการจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
- ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562) หน้า 65

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิงก่อสร้างตลอดจน
ทรัพย์สินอืนๆ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เก้าอี เครืองถ่ายเอกสาร เครือง
ปรับอากาศ ตัวรับ-ส่งสัญญาณเสียงตามสาย ลําโพง และอุปกรณ์อืนๆ ที
เกียวข้อง เครืองโทรสาร เครืองพิมพ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าวัสดุ รวม 309,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ยางลบ ปากกา สมุด
ประวัติ แฟ้มเอกสาร  แบบพิมพ์ต่างๆ  เทปกาว ตรายาง  ธงชาติ นํา
ดืม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี อุปกรณ์เครืองขยายเสียง ค่าถ่าน
แบตเตอรี สําหรับใช้ในสํานักงาน  ค่าสายไฟ ค่า ปลักไฟ หลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 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 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน น๊อต สกรู หัวเทียน หม้อนํารถ
ยนต์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

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

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ดิน ปุ๋ย ย่าฆ่าแมลง ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยาย
ภาพ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป)

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

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ามิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์นําประปา หัวเชือมเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

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

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในราชการของสํานักงานเทศบาล อาคาร
ป้องกันฯ ศูนย์บริการนักท่องเทียวฯ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรกาฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในจังหวัด ค่าส่งโทรสาร ตลอดจนค่าบํารุง
รักษาสาย ค่าบริการติดตังต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

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

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

งานบริหารงานคลัง รวม 2,005,840 บาท
งบบุคลากร รวม 1,563,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,563,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 984,720 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงตําแหน่ง ให้แก่พนักงาน
เทศบาล สังกัดกองคลัง จํานวน 3 อัตรา ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
คลัง ตําแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  
-เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารงาน
คลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่าย เป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง 
-เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรือง หลัก
เกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอืน (ฉบับที 7) ลงวันที 4 เมษายน 2559 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 530,160 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3
 อัตรา โดยคํานวนตังจ่ายไว้ 12 เดือน 
-เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรือง
หลักเกณฑ์เกียวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที 4) ลงวันที 2 ตุลาคม 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 6,360 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวนตังจ่ายไว้ 12 เดือน
-เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรือง กําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 419,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที 26 กันยายน 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว4562 ลงวัน
ที 25 พ.ค. 2550 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัด
กองคลัง จํานวน 1 อัตรา ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที 9 สิงหาคม 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 248,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 58,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซึงมิใช่การประกอบดัด
แปลง ต่อ เติม สร้าง แต่เป็นงานทีได้มาซึงบริการของเทศบาลตําบลปะ
ทิว เช่น ค่าเข้าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารต่างๆ ค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายอืน ๆ) ให้แก่ พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างหรือบุคคลอืน ทีมีความจําเป็นต้องเดินทางไป
ราชการ และมีสิทธิตามระเบียบทีทางราชการกําหนด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงาน
คลัง)
โครงการปรับปรุงแผนทีภาษี จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนทีภาษี เช่น ค่า
กระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าลงโปรแกรมและอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียว
ข้อง  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 68 ลําดับที 2
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)
โครงการผู้ชําระภาษีดีเด่น จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที
ระลึก เงินรางวัล  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวข้อง  ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 080.3/ว 3431 ลงวัน
ที 19 ตุลาคม 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 68 ลําดับที 1
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิงก่อสร้างตลอดจน
ทรัพย์สินอืนๆ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เก้าอี เครืองถ่ายเอกสาร  และ
อุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง เครืองโทรสาร เครืองพิมพ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 126,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 65,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ยางลบ ปากกา สมุด
ประวัติ แฟ้มเอกสาร  แบบพิมพ์ต่างๆ  เทปกาว ตรายาง  ธงชาติ นํา
ดืม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ น๊อต สกรู หัว
เทียน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบินซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยาย
ภาพ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิพม์ อุปกรณ์เครืองคอมพิวเตอร์ หัว
พิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นบริการทางไปรษณีย์ พัสดุ ธนาณัติ ค่าจัดซือดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)

วันทีพิมพ์ : 28/9/2561  00:01:47 หน้า : 10/38



งบลงทุน รวม 23,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 23,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ แบบ All In One สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครือง โดยจะต้องมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
   -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1
 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพือสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง
   -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
   -มีหน่ายประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
      1) มีหน่ายประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลักทีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB
      2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหนักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
   -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
   -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ขนิด Solid State ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
   -มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   -มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
   -มีแป้นพิมพ์และเมาส์
   -มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว และความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
   -สามารถใช้งาน Wi-Fi CIEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2547 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2558
 ข้อ 105 เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2560
 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 104 ลําดับที 8
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,448,540 บาท
งบบุคลากร รวม 1,409,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,409,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 342,720 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงตําแหน่ง ให้แก่พนักงาน
เทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่ง เจ้าพนักงาน
ป้องกันฯ  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบภายใน)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 266,760 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทังเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่ลูก
จ้างประ◌่จํา จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 724,520 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 5 อัตรา   โดยคํานวนตังจ่ายไว้ 12 เดือน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบภายใน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 75,540 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 4 อัตรา   โดยคํานวนตังจ่ายไว้ 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรึกษาความสงบภายใน)

งบดําเนินงาน รวม 1,028,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวัน
หยุด โดยมีคําสังให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)

ค่าใช้สอย รวม 438,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําสิงของ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บและเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่า
เบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก) ให้แก่ พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างหรือบุคคลอืน ทีมีความจําเป็นต้องเดินทางไปราชการ และมี
สิทธิตามระเบียบทีทางราชการกําหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในเขตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น ค่า
กระเบือง สังกะสี ไม้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวข้อง รวมถึงเงินช่วยเหลือผู้
ประสบภัยตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 
- ตามหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 
- ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ
.ศ. 2564) หน้า 69
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ จํานวน 23,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวารสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัด
ทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 69
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทํา
เอกสาร  ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียว
ข้อง  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 70
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยเทศบาลตําบล
ปะทิว

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทํา
เอกสาร  ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียว
ข้อง  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 69
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์  โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)

ค่าวัสดุ รวม 575,000 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 ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน เหล็ก
 ไม้ กระเบือง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)

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 นํามันเบนซิล นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความ
สงบภายใน)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นยาสามัญประจําบ้านและอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ปุ๋ย ดิน ย่าฆ่าแมลง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบภายใน)

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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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิพม์ อุปกรณ์เครือง
คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน)

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)

งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ จํานวน 11,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน  ชนิดบานเลือนกระจก มีแผ่น
ชันปรับระดับไม่น้อยกว่า 3 ชัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความ
สงบภายใน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 -พ.ศ. 2564) หน้า 105

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 985,620 บาท
งบบุคลากร รวม 790,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 790,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 631,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงตําแหน่ง ให้แก่พนักงาน
เทศบาล สังกัดกองการศึกษา จํานวน 2 อัตรา (ว่าง 1 อัตรา) ตําแหน่ง ผอ
.กองการศึกษา และตําแหน่ง  นวก.ศึกษา  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2563) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 144,420 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  โดยคํานวนตังจ่ายไว้ 12 เดือน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  โดยคํานวนตังจ่ายไว้ 12 เดือน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําสิงของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเย็บและเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 45,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่า
เบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก) ให้แก่ พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างหรือบุคคลอืน ทีมีความจําเป็นต้องเดินทางไปราชการ และมี
สิทธิตามระเบียบทีทางราชการกําหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ โต๊ะ เก้าอีและอืนๆ ฯลฯ ตัังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ยางลบ ปากกา สมุด
ประวัติ แฟ้มเอกสาร  แบบพิมพ์ต่างๆ  เทปกาว ตรายาง  ธงชาติ นํา
ดืม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา)

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์เครือง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,521,230 บาท
งบบุคลากร รวม 884,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 884,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 566,040 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงตําแหน่ง ให้แก่บุคลากรทาง
การศึกษา  สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  กองการศึกษา  เทศบาล
ตําบลปะทิว จํานวน 2 อัตรา   ตําแหน่ง ครู คศ.1   ตําแหน่งนัก
วิเคราะห์ฯ  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป    (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา )

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 303,420 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองการ
ศึกษา จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร  เรือง มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับพนนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 225,600 บาท และจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 77,820 บาท (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,420 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 2,215,350 บาท
ค่าใช้สอย รวม 708,650 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 25,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างทําสิงของ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 3,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในการกิจกรรม
ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2553 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 74
โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร และอืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2553 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า
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โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเหมารถ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2553 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่าของทีระลึก ค่าวัสดุ
เชือเพลิงและหล่อลืน ค่าป้ายและอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองค์ราชัน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในกิจกรรมันพ่อแห่ง
ชาติ และกิจกรรมวันแม่ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดนุนทัวไป (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2553 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 73
โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก จํานวน 31,000 บาท
- เพือจเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี กิจกรรมหนูน้อย
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก และกิจกรรมหนูน้อยแอโรบิค
 ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2553 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 72
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 581,150 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน จํานวน 76 คนๆ ละ 20
 บาท/วัน จํานวน 245 วัน ตังไว้ 372,400 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)
- เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากรทางการศีกษา ตังไว้  40,000 บาท ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา)
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  เช่น ค่า
จัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครืองเล่นพัฒนาการเด็ก ฯลฯ
 ตังไว้ 129,200 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 35
 คน ตังไว้ 7,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 35
 คน ตังไว้ 7,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวน 35
 คน ตังไว้ 10,500 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430
 บาท/ปี จํานวน 35 คน ตังไว้ 15,050 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)
- ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว1918
 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที  22 มีนาคม 2559

โครงการสายใจแห่งรัก จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในกิจกรรมพาน้องเข้า
วัด และกิจกรรมเยียมบ้าน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดนุนทัวไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2553 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 73

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

ค่าวัสดุ รวม 1,399,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ยางลบ ปากกา สมุด
ประวัติ แฟ้มเอกสาร  แบบพิมพ์ต่างๆ  เทปกาว ตรายาง  ธงชาติ นํา
ดืม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ เช่น ไม้
กวาด ถ้วย จาน ช้อน แก้ว กระจกเงา ถังใส่ขยะ ถุงขยะ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,264,700 บาท
1) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน จํานวน 76 คนไ ละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน  ตังไว้ 145,631.20 บาท ตังจ่าายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
2) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บํารุง) จํานวน 584 คนๆ ละ 7.37
   บาท จํานวน 260 วัน  ตังไว้ 1,119,060.80 บาท ตังจ่าายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ หิน ดิน ปูน ราย เหล็ก ไม้ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยาสามัญประจําบ้าน และอืนๆ 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
- เพือจ่ายเป็นกระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยาย
ภาพ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์เครือง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 107,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง
สน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 25,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในจังหวัด ค่าบํารุงรักษา ค่าบริการ
ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

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

งบเงินอุดหนุน รวม 2,421,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,421,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการค่ายทักษะชีวิตเยาวชน คนพอเพียง คนดีศรีปะทิว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธ
ราษฎร์บํารุง) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดบก่อนวัยเรียน่และประถมศึกษา)
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564
) หน้า 96
โครงการเปิดบ้านคุณธรรมวิถีพุทธ วิถีไทย วิถีพอเพียง จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธ
ราษฎร์บํารุง) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดบก่อนวัยเรียน่และประถมศึกษา)
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564
) หน้า 97
โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศีกษา จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนปะทิววิทยา  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบก่อนวัยเรียน่และ
ประถมศึกษา)
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564
) หน้า 95
โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธ
ราษฎร์บํารุง)

จํานวน 2,336,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ให้
แก่โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บํารุง) จํานวน 584
 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 100 วัน ภาคการศึกษาที 2/2561 เป็น
เงิน 1,168,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแปนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
2) เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ให้
แก่โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บํารุง) จํานวน 584
 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 100 วัน ภาคการศึกษาที 1/2562 เป็น
เงิน 1,168,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแปนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วันทีพิมพ์ : 28/9/2561  00:01:47 หน้า : 21/38



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,166,820 บาท
งบบุคลากร รวม 944,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 944,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 742,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงตําแหน่ง ให้แก่พนักงาน
เทศบาล สังกัดกองสาธารณสุข จํานวน 2 อัตรา   ตําแหน่ง ผอ.กอง
สาธารณสุข ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ
.ศ. 2561 - 2563) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข )

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่าย เป็นเงินประจําตําแหน่งของ ผอ.กองสาธารณสุข ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดชุมพร เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) ลงวัน
ที 4 เมษายน 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,040 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา   โดยคํานวนตังจ่ายไว้ 12 เดือน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 16,380 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา   โดยคํานวนตังจ่ายไว้ 12 เดือน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข)

งบดําเนินงาน รวม 222,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 27,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขฯ ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอก
เวลาราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว4562 ลงวัน
ที 25 พ.ค. 2550 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตังจ่าย
จากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข)
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซึงมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อ
เติม สร้าง แต่เป็นงานทีได้มาซึงบริการของเทศบาลตําบลปะทิว เช่น ค่า
เข้าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารต่างๆ ค่าธรรมเนียม และ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่า
เบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก) ให้แก่ พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างหรือบุคคลอืน ทีมีความจําเป็นต้องเดินทางไปราชการ และมี
สิทธิตามระเบียบทีทางราชการกําหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสาธารณสุข)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์  โต๊ะ  เก้าอี  รถ
จักรยานยนต์  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

ค่าวัสดุ รวม 63,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ยางลบ ปากกา สมุด
ประวัติ แฟ้มเอกสาร  แบบพิมพ์ต่างๆ  เทปกาว ตรายาง  ธงชาติ นํา
ดืม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิล นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

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

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ดิน ปุ๋ย ย่าฆ่าแมลง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี การล้าง-อัด-ขยาย
ภาพ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์เครือง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ พัสดุ โทรเลข ธนาณัติ ค่าจัดซือดวง
ตราไปรษณียากร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 512,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 512,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 512,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 89,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสํารวจข้อมูลสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท้องถินไทย รักษ์พืนทีสี
เขียว เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าดิน ค่าพันธุ์ไม้ ค่าปุ๋ย ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธา◌่รณสุขและสาธารณสุขอืน)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558
- ตามแปนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 77
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลตําบลปะทิว

จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณ
สุขอืน)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560 
- ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 76
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรืองโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอืน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
- ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 76
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เอดส์โลก (1 ธ.ค.) จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0810.5/ว
 2128 ลงวันที 26 ตุลาคม 2548
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3
/ว2196 ลงวันที 1 ธันวาคม 2557
-ตามพระราชบัญญัติกําหนดแปนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
- ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 75
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
ป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกีวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณ
สุขอืน)
-ตามพระราชบัญญัติกําหนดแปนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
- ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า75
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ ประกอบด้วย   ค่า
วัคซีน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  เช่น เข็ม ถุงมือ ไซริง ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอืน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุุด ที มท 0810.5/1042
 ลงวันที 10 เมษายน 2561 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 ) หน้า 1

โครงการอบรมให้ความรู้กับเยาวชนในการวางแผนและเตรียมความพร้อม
การตังครรภ์ก่อนวัยอันควร

จํานวน 25,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอืน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 75
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอืน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
- ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เปลียนแปลง
ฉบับที 1 หน้า 1
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โครงการอบรมไห้ความรู้การจัดการขยะชุมชน จํานวน 28,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอืน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที 2 พ.ศ. 2560
- ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561
- ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 75
โครงการออกกําลังกายเพือสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนผู้นําเต้น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
- ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 76

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,149,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,194,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,194,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 687,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงตําแหน่ง ให้แก่พนักงาน
เทศบาล สังกัดกองช่าง จํานวน 2 อัตรา   ตําแหน่ง ผอ.กองช่าง และนาย
ช่างโยธา   ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน )

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่าย เป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง
-เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรือง หลัก
เกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอืน (ฉบับที 7) ลงวันที 4 เมษายน 2559 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 444,840 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา โดยคํา
นวนตังจ่ายไว้ 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,460 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน1 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา โดยคํา
นวนตังจ่ายไว้ 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
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งบดําเนินงาน รวม 448,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวัน
หยุด โดยมีคําสังให้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตาม
ระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน)

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําสิงของ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเย็บเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ค่า
เบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก) ให้แก่ พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างหรือบุคคลอืน ทีมีความจําเป็นต้องเดินทางไปราชการ และมี
สิทธิตามระเบียบทีทางราชการกําหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพ่ย์สิน
อืนๆ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิว่เตอร์ 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  ขัว
หลอด ฟอรสเซนต์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซือ ดิน หิน ปูน ทราย เหล็ก  ไม้ กระเบือง ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
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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 นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม วีดีโอ แผ่นซีดี การ
ล้าง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตัวบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครือง
คอมพิวเตอร์ หัวพิพม์สําหรับเครืองพิมพ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน)

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

งบลงทุน รวม 506,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 506,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1) โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยู ถนนสายบ้าน
ทองหลาง-บ้านบางจาก (หน้าศูนย์ฯ - สามแยกตลาดใน)

จํานวน 486,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูปตัวยู ถนนสายบ้าน
ทองหลาง-บ้านบางจาก (หน้าศูนย์ฯ - สามแยกตลาดใน) ขนาดกว้าง 0.50
 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50  เมตร ยาว 128.00 เมตร(รายละเอียดตามรูป
แบบทีเทศบาลฯ กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า  80
2) เงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
- ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที  22 สิงหาคม 2532 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 643 ลงวันที  4 มีนาคม 2561
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งานไฟฟ้าถนน รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น รถกระเช้า รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลักไฟ หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลอเรส
เซนต์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

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

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

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

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (k) จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบ อาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอืน 
-ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที นร 0203/ว 109 ลงวัน
ที 24 สิงหาคม 2532 เรือง การพิจารณา ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงาน
ก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอืน
-ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนทีสุด ที นร 0407/ว 85 ลงวันที 13
 กรกฎาคม 2541
-ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน)
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งานสวนสาธารณะ รวม 249,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 249,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 217,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 207,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
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 เบรกเกอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (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
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

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

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ เช่น ค่าสายคันสตาร์ท คันเร่ง มิเตอร์
ไฟฟ้า มิเตอร์นําประปา และวัสดุอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 2,777,840 บาท
งบบุคลากร รวม 1,158,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,158,840 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,061,640 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 7 อัตรา โดยคํา
นวนตังจ่ายไว้ 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 97,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 7 อัตรา โดยคํา
นวนตังจ่ายไว้ 12 เดือน  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)
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งบดําเนินงาน รวม 1,619,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวัน
หยุด โดยมีคําสังให้ปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิงปฏิกูล)

ค่าใช้สอย รวม 1,099,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 899,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมทิงขยะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาประชา
สัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังไว้ 450,000 บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิงปฏิกูล)
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากวาดขยะภายในเขตเทศบาล  ตังไว้ 350,000
 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอกท่อและรางระบายนําภายในเขต
เทศบาล ตังไว้ 99,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดนุนทัวไป (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น รถบรรทุกนํา รถบรรทุกขยะ ถังขยะ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 130,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดจัดซือ ไม้กวาด เข่ง แปรงถูพืน ถังขยะ ถุงใส่ขยะ ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ หิน ดิน ทราย ปูน เหล็ก ไม้ จอบ คราด ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ น๊อต สกรู หัว
เทียน หม้อนํารถยนต์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 280,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเสือ หมวก รองเท้า กางเกง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 405,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที ค่าป้าย ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม่และสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน)
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 87
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้นําชุมชนเพือการพึงพาตนเอง จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริม่และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 86
โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของเทศบาล จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพิมพ์วาสาร ปฏิทิน ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานส่งเสริม่และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
-ปฏิบัตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 85
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุชุมชน จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าช่องสถานีวิทยุ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริม่และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
- ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 85
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล และแผนชุมชน

จํานวน 25,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม และการประรชุมจัดทํา
แผนชุมชน เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม่และสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน)
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
- ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 65
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที ค่าป้าย ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม่และสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน)
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้า 86
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งบลงทุน รวม 140,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 140,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องภ่าายภาพนิงดิจิตอลแบบ DSLR และอุปกรณ์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือซือกล้องถ่ายภาพนิงดิจิตอลแบบ DSLR ประกอบด้วย
   1. เป็นกล้องดิจิตอล ชนิดสะท้อง
แสง DSLR (digital single lens reflex) แบบเปลียนเลนส์ได้
    2. เลนส์มีความยาวโฟกัสใกล้สุดตังแต่ 18 มม.หรือน้อยกว่า ความยาว
โฟกัสไกลสุดตังแต่ 50 มม. หรือมากกว่า
    3. สามารถใช้กับเลนส์แบบระบบอัตโนมัติและแมนนวลได้
    4. มีความละเอียดภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล
    5. มีความไวแสงตามมาตรฐาน ISO 100 ขึนไป
    6. บันทึกภาพต่อเนืองไม่ตํากว่า 3 เฟรมต่อวินาที
    7. ขนาดจอแสดงภาพหลังกล้องไม่น้อยกว่า 2.5 นิว
    8. สามารถบันทึกวิดีโอได้ โดยความละเอียดไม่ตํากว่ามาตรฐาน HD 
แบบ 720P
    9. บันทึกไฟล์ภาพนิงแบบ RAW และ JPEG
   10.การชือมต่อข้อมูล USB หรือ HDMI
   11.หน่วยเก็บความจําแบบ SD, SDHC, SDXC
   12.มีแฟลชในตัว
   13.แบตเตอรีอย่างน้อย 1 ก้อน
   14.การรับประกันจากร้านทีซือไม่น้อยกว่า 1 ปี
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข็มแขงของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน)
จัดซือเครืองรรับ-ส่งสัญญาณเสียงตามสาย จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองรับ-ส่งสัญญาณเสียงตามนายภายในเขต
เทศบาล จํานวน 2 ตัว  รวมอุปกรณ์ทีเกียวข้องพร้อมติดตัง ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข็มแขงของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนทัวไป จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าเช่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หนังสือ มท 0808.2/ว73   ลง
วันที  16 ม.ค. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ตาม
แบบ ผ.01
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เช่น ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าเช่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หนังสือ มท 0808.2/ว73   ลง
วันที  16 ม.ค. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ตาม
แบบ ผ.01
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก เช่น ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าประดับตกแต่งสถานที ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่าเวทีพร้อมเครืองเสียง ค่า
จัดทําป้ายค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทน
พิธีกร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หนังสือ มท 0808.2/ว73   ลง
วันที  20 ธ.ค. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ตาม
แบบ ผ.01
โครงการลานดนตรีและศิลปะ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ เช่น ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลโรงเรียนปะทิววิทยา อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักภาพกีฬาฟุตบอลโรงเรียนปะ
ทิววิทยา ให้แก่ โรงเรียนปะทิววิทยา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏ
ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564
) หน้า 100
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว (วันออกพรรษา) จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที ค่าเช่า
เต้นท์ เครือเสียง ค่าจัดทําป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่า◌่เช่าชุดพร้อม
แต่งหน้า ค่าอาหารและเครืองดืม และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2546 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564
) หน้า 88

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าประดับตกแต่งสถานที ค่าจัดทําป้าย และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2546 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564
) หน้า 89
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาและวันสําคัญอืนๆ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที ค่าเช่า
เต้นท์ เครือเสียง ค่าจัดทําป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์  ค่าประดับ
ตกแต่งรถแห่เทียน และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน)
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2546 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564
) หน้า 88
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถน
ที ค่า◌่เช่าเต้นท์ เครือเสียง ค่าจัดทําป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่า◌่
เช่าชุดพร้อมแต่งหน้า ค่าอาหารและเครืองดืม และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2546 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564
) หน้า 88
โครงการทําบุญวันขึนไปีใหม่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าโรงพระ ค่าเช่าเต้นท์ ฯลฯ ตัง
จ่าายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2546 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564
) หน้า 89
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 374,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 374,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทีราชพัสดุ ค่าจ้างตักสิงปฏิกูล ค่า
จ้างทําสิงของ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานตลาดสด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอืนๆ ในตลาด
สด เช่น โทรทัศน์  เครืองเสียง โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

ค่าวัสดุ รวม 44,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เครืองขยายเสียง หลอดไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้า และอืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผน
งานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 14,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าแปรงถูพืน ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ถุงขยะ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระเบือง จอบ คราด หิน ดิน ทราย ปูน ไม้ ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํายาต่างๆ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ฯลน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ามิเตอร์ไฟฟ้า  มิเตอร์นําประปา  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

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

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประชาในตลาดสดเทศบาล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 3,849,570 บาท
งบกลาง รวม 3,849,570 บาท
งบกลาง รวม 3,849,570 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,080,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นการชําระหนีเงินกู้ตามสัญญากู้เงิน เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ตามสัญญากู้เงิน
-โครงการปรับปรุงถนนสายปะทิว-ท่าแซะ เลขที 698/21/2553 ลงวัน
ที 5 มกราคม 2553
-โครงการปรับปรุงถนน จํานวน 2 โครงการ เลขที 726/49/2553 ลงวัน
ที 9 กุมภาพันธ์ 2553
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 80,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นการชําระดอกเบียเงินกู้ เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 226,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสักนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 1,602,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที 4 มกราคม 2561
-เป็นไปตามตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 84 ลําดับที 1
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 249,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที 4 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 84 ลําดับที 2
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์คนละ 500 บาท/เดือน คํานวณ
ตังจ่ายๆว้ 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที
สุด ที าท 0808.2/8ว 3028 ลงวันที  6  มิถุนายน  2561 ตามแผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

สํารองจ่าย จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นการจ่ายในกรณีฉุกเฉิน/จําเป็น หรือกรณีตังงบประมาณไว้แล้ว
ไม่พอจ่ายหรือไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 30,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
สมทบกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน (สปสช.) จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน (สปสช.) ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 369,270 บาท
-เพือจ่ายเป็นการสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบ
ท.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (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 80,500

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 100,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

30,200

สมทบกองทุนส่งเสริม
สุขภาพชุมชน (สปสช
.)

50,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,080,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 226,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 1,602,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

369,270

สํารองจ่าย 50,000

เบียยังชีพคนพิการ 249,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,506,480 143,040 447,840 724,520

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 80,500

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 100,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

30,200

สมทบกองทุนส่งเสริม
สุขภาพชุมชน (สปสช
.)

50,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,080,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 226,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 1,602,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

369,270

สํารองจ่าย 50,000

เบียยังชีพคนพิการ 249,600

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 1,405,980 4,227,860
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 117,660 16,380 30,420 75,540

เงินเดือนพนักงาน 687,600 742,800 1,197,240 342,720

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 266,760

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 22,000 25,000 10,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 40,000 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 40,000 1,136,000 109,800 50,000 15,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตัง

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 80,000 45,000 50,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา
โครงการแข่งขันกีฬา 
นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนทัวไป

50,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 51,440 291,440

เงินเดือนพนักงาน 3,120,120 6,090,480

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 266,760

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 252,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 107,000

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

115,000 115,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 80,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 438,000 1,788,800

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 70,000 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตัง 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 230,000 435,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

3,000 3,000

โครงการแข่งขันกีฬา 
นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนทัวไป

50,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 25,000
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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
ประเพณีตักบาตรเทโว 
(วันออกพรรษา)

40,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา
และวันสําคัญอืนๆ

25,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 100,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 120,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญของชาติ และวัน
อืนๆ ทีทางราชการ
กําหนดขึนเป็นกรณี
พิเศษ

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบภัยภายในเขต
เทศบาล

50,000

โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูง
อายุในเขตเทศบาล 80,000

โครงการเด็กปฐมวัยใส่
ใจภูมิปัญญาท้องถิน 3,500

โครงการเตรียมและรับ
เสด็จในโอกาสต่างๆ

โครงการท้องถินไทย 
รวมใจภักดิ รักษ์พืนที
สีเขียว

10,000

โครงการทําบุญวันขึน
ไปีใหม่ 5,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
เพือเสริมสร้างความ
สมานฉันท์

โครงการประกัน
คุณภาพภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว 
(วันออกพรรษา)

40,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา
และวันสําคัญอืนๆ

25,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 100,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 120,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญของชาติ และวัน
อืนๆ ทีทางราชการ
กําหนดขึนเป็นกรณี
พิเศษ

150,000 150,000

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบภัยภายในเขต
เทศบาล

50,000

โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูง
อายุในเขตเทศบาล 80,000

โครงการเด็กปฐมวัยใส่
ใจภูมิปัญญาท้องถิน 3,500

โครงการเตรียมและรับ
เสด็จในโอกาสต่างๆ 40,000 40,000

โครงการท้องถินไทย 
รวมใจภักดิ รักษ์พืนที
สีเขียว

10,000

โครงการทําบุญวันขึน
ไปีใหม่ 5,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
เพือเสริมสร้างความ
สมานฉันท์

10,000 10,000

โครงการประกัน
คุณภาพภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุง
แผนทีภาษี

โครงการป้องกันการ
ทุจริตและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
เทศบาลตําบลปะทิว
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

23,000

โครงการผู้ชําระภาษีดี
เด่น

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา

50,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธาณภัย
เทศบาลตําบลปะทิว

50,000

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนของเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางสน

10,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

15,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเจ้า
หน้าทีท้องถิน
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเขตเทศบาล
ตําบลปะทิว

40,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรืองโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม่

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุง
แผนทีภาษี 30,000 30,000

โครงการป้องกันการ
ทุจริตและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
เทศบาลตําบลปะทิว

5,000 5,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

23,000

โครงการผู้ชําระภาษีดี
เด่น 30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา

50,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธาณภัย
เทศบาลตําบลปะทิว

50,000

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนของเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางสน

10,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

15,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเจ้า
หน้าทีท้องถิน

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเขตเทศบาล
ตําบลปะทิว

40,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรืองโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม่

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

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เอดส์โลก (1 ธ
.ค.)

25,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้
นําชุมชนเพือการพึง
พาตนเอง

40,000

โครงการพัฒนาข้อมูล
อิเล็กทรอนิกและระบบ
เว็บไซด์เทศบาลตําบล
ปะทิว

โครงการรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรคไข้
เลือดออก

50,000

โครงการรายงานผล
การปฏิบัติงานประจําปี
ของเทศบาล

70,000

โครงการลานดนตรี
และศิลปะ 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

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

581,150

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

80,000

โครงการสายใจแห่งรัก 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เอดส์โลก (1 ธ
.ค.)

25,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้
นําชุมชนเพือการพึง
พาตนเอง

40,000

โครงการพัฒนาข้อมูล
อิเล็กทรอนิกและระบบ
เว็บไซด์เทศบาลตําบล
ปะทิว

5,000 5,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรคไข้
เลือดออก

50,000

โครงการรายงานผล
การปฏิบัติงานประจําปี
ของเทศบาล

70,000

โครงการลานดนตรี
และศิลปะ 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

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

581,150

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

80,000

โครงการสายใจแห่งรัก 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นชุมชน
เข้มแข็ง

25,000

โครงการอบรมให้
ความรู้กับเยาวชนใน
การวางแผนและ
เตรียมความพร้อมการ
ตังครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร

25,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับการคุ้ม
ครองผู้บริโภค

35,000

โครงการอบรมไห้
ความรู้การจัดการขยะ
ชุมชน

28,000

โครงการออกกําลังกาย
เพือสุขภาพ 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 290,000 30,000 35,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 110,000 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000 75,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 225,000 15,000 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 315,600 3,600 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,000 130,000 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 5,000 5,000 10,000 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,264,700

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

วัสดุก่อสร้าง 10,000 115,000 35,000 20,000

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

วัสดุสํานักงาน 30,000 15,000 40,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นชุมชน
เข้มแข็ง

25,000

โครงการอบรมให้
ความรู้กับเยาวชนใน
การวางแผนและ
เตรียมความพร้อมการ
ตังครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร

25,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับการคุ้ม
ครองผู้บริโภค

35,000

โครงการอบรมไห้
ความรู้การจัดการขยะ
ชุมชน

28,000

โครงการออกกําลังกาย
เพือสุขภาพ 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 715,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 45,000 355,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 220,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 295,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 87,800 507,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 174,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 25,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,264,700

วัสดุการเกษตร 10,000 60,000

วัสดุก่อสร้าง 15,000 195,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,000 33,000

วัสดุสํานักงาน 155,000 260,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอืน 5,000 5,000 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 10,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 90,000 25,000

ค่าไฟฟ้า 180,000 200,000 70,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน จํานวน 1 ตู้ 11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือกล้องภ่าายภาพ
นิงดิจิตอลแบบ DSLR 
และอุปกรณ์

50,000

จัดซือเครืองรรับ-ส่ง
สัญญาณเสียงตามสาย 90,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1) โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. รูป
ตัวยู ถนนสายบ้าน
ทองหลาง-บ้านบางจาก 
(หน้าศูนย์ฯ - สามแยก
ตลาดใน)

486,000

2) เงินชดเชยค่าก่อ
สร้าง (ค่า K) 20,000

โครงการเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง (k) 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอืน 5,000 115,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 48,000 58,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 120,000 235,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 750,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 17,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 25,000 27,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน จํานวน 1 ตู้ 11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 23,000 23,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือกล้องภ่าายภาพ
นิงดิจิตอลแบบ DSLR 
และอุปกรณ์

50,000

จัดซือเครืองรรับ-ส่ง
สัญญาณเสียงตามสาย 90,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1) โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. รูป
ตัวยู ถนนสายบ้าน
ทองหลาง-บ้านบางจาก 
(หน้าศูนย์ฯ - สามแยก
ตลาดใน)

486,000

2) เงินชดเชยค่าก่อ
สร้าง (ค่า K) 20,000

โครงการเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง (k) 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการค่ายทักษะ
ชีวิตเยาวชน คนพอ
เพียง คนดีศรีปะทิว

30,000

โครงการเปิดบ้าน
คุณธรรมวิถีพุทธ วิถี
ไทย วิถีพอเพียง

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกีฬาฟุตบอล
โรงเรียนปะทิววิทยา 
อําเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร

30,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนสู่มาตร
ฐานการศีกษา

40,000

โครงการอาหารกลาง
วันของเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลปะทิว 
(บางสนพิพิธราษฎร์
บํารุง)

2,336,000

รวม 3,849,570 374,000 430,000 405,000 5,596,340 1,679,620 6,506,850 2,448,540
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการค่ายทักษะ
ชีวิตเยาวชน คนพอ
เพียง คนดีศรีปะทิว

30,000

โครงการเปิดบ้าน
คุณธรรมวิถีพุทธ วิถี
ไทย วิถีพอเพียง

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกีฬาฟุตบอล
โรงเรียนปะทิววิทยา 
อําเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร

30,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนสู่มาตร
ฐานการศีกษา

40,000

โครงการอาหารกลาง
วันของเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลปะทิว 
(บางสนพิพิธราษฎร์
บํารุง)

2,336,000

รวม 9,942,980 31,232,900
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