
ส านกัปลดั  ส านกัปลดั  ส านกัปลดั     

(ฝ่ายอ านวยการ  งานวเิคราะหน์โยบายและแผน)(ฝ่ายอ านวยการ  งานวเิคราะหน์โยบายและแผน)(ฝ่ายอ านวยการ  งานวเิคราะหน์โยบายและแผน)   

เทศบาลต าบลบา้นใต้เทศบาลต าบลบา้นใต้เทศบาลต าบลบา้นใต ้  

(((---รา่งรา่งรา่ง---)))   
เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25616161 



ส านกัปลดั  ส านกัปลดั  ส านกัปลดั     

(ฝ่ายอ านวยการ  งานวเิคราะหน์โยบายและแผน)(ฝ่ายอ านวยการ  งานวเิคราะหน์โยบายและแผน)(ฝ่ายอ านวยการ  งานวเิคราะหน์โยบายและแผน)   

เทศบาลต าบลบา้นใต้เทศบาลต าบลบา้นใต้เทศบาลต าบลบา้นใต ้  

(((---ตน้ฉบบัตน้ฉบบัตน้ฉบบั---)))   

เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25616161 



ส านกัปลดั  ส านกัปลดั  ส านกัปลดั     

(ฝ่ายอ านวยการ  งานวเิคราะหน์โยบายและแผน)(ฝ่ายอ านวยการ  งานวเิคราะหน์โยบายและแผน)(ฝ่ายอ านวยการ  งานวเิคราะหน์โยบายและแผน)   

เทศบาลต าบลบา้นใต้เทศบาลต าบลบา้นใต้เทศบาลต าบลบา้นใต ้  

(((---ฉบบัสมบูรณ์ฉบบัสมบูรณ์ฉบบัสมบูรณ์---)))   

เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25616161 



ส านกัปลดั  ส านกัปลดั  ส านกัปลดั     

(ฝ่ายอ านวยการ  งานวเิคราะหน์โยบายและแผน)(ฝ่ายอ านวยการ  งานวเิคราะหน์โยบายและแผน)(ฝ่ายอ านวยการ  งานวเิคราะหน์โยบายและแผน)   

เทศบาลต าบลบา้นใต้เทศบาลต าบลบา้นใต้เทศบาลต าบลบา้นใต ้  

เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25616161 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัด   
เทศบาลต าบลบ้านใต้เทศบาลต าบลบ้านใต้เทศบาลต าบลบ้านใต้   

หมู่ที่ หมู่ที่ หมู่ที่ 222      ต าบลบ้านใต้  อ าเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต าบลบ้านใต้  อ าเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต าบลบ้านใต้  อ าเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  842808428084280   
โทร./โทรสาร  โทร./โทรสาร  โทร./โทรสาร  0 7737 7694  http://www.baantai.go.th0 7737 7694  http://www.baantai.go.th0 7737 7694  http://www.baantai.go.th   

“ซื่อสัตย์  สุจรติ  มุ่งสัมฤทธิข์องงาน  ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 



ส านักปลัดส านักปลัด  

เทศบาลต าบลบ้านใต้เทศบาลต าบลบ้านใต้  
อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ส าเนาบันทึกการประชุมสภาฯส าเนาบันทึกการประชุมสภาฯ  

--    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านใต้รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านใต้                                                                           
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง  คร้ังที่  2  ประจ าปี พ.ศ. สมัยวิสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง  คร้ังที่  2  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๕60                       60                       
เมื่อวันอังคารที่  19  กันยายน  พ.ศ. เมื่อวันอังคารที่  19  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๒๕6060  

--    รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ                     รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ                     
ประจ าสภาเทศบาลต าบลบ้านใต้  ประจ าสภาเทศบาลต าบลบ้านใต้    

  คร้ังที่  คร้ังที่  ๑๑    ประจ าปี  พ.ศ. ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๒๕6060      เมือ่เมือ่วันอังคารที่  19  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

 คร้ังที่  คร้ังที่  22    ประจ าปี  พ.ศ. ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๒๕6060      เมือ่เมือ่วันจันทร์ที่  25  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60  

--    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านใต้รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านใต้                                                                               
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง  คร้ังที่  3  ประจ าปี พ.ศ. สมัยวิสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง  คร้ังที่  3  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๕60                        60                        
เมื่อวันจันทร์ที่  25  กันยายน  พ.ศ. เมื่อวันจันทร์ที่  25  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๒๕6060  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  4 



เทศบาลต าบลบ้านใต้เทศบาลต าบลบ้านใต้  
อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

((--ส าเนาส าเนา--))  

แบบแปลนโครงการแบบแปลนโครงการ      
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25602560  

เทศบัญญัติเทศบัญญัติเทศบัญญัติ
งบประมาณงบประมาณงบประมาณ รายจ่ายรายจ่ายรายจ่าย   

ประจ าปีประจ าปีประจ าปี
งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  พ.ศ. 25พ.ศ. 25พ.ศ. 25606060   

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  5 



เทศบาลต าบลบ้านใต้เทศบาลต าบลบ้านใต้  
อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

((--ส าเนาส าเนา--))  

ใบประมาณราคาใบประมาณราคา  
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25602560  

ส านักปลัด  ส านักปลัด  ส านักปลัด  (งาน(งาน(งาน
วิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์ นโยบายและนโยบายและนโยบายและ

แผน)แผน)แผน)   
เทศบาลเทศบาลเทศบาล ต าบลบ้านใต้ต าบลบ้านใต้ต าบลบ้านใต ้  

อ าเภอเกาะอ าเภอเกาะอ าเภอเกาะ พะงัน  พะงัน  พะงัน  
จังหวัดสุจังหวัดสุจังหวัดสุ ราษฎร์ธานีราษฎร์ธานีราษฎร์ธาน ี  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  6 



((--ส าเนาส าเนา--))  

แผนอตัราก าลงั  แผนอตัราก าลงั  ๓  ๓  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2561 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2561 --  2563 2563   

ส านกัปลดัส านกัปลดั  

เทศบาลต าบลบา้นใต้เทศบาลต าบลบา้นใต้  
อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีอ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  



ส าเนาแผนอตัราก าลงัสามปี  ส าเนาแผนอตัราก าลงัสามปี    

พรอ้มแบบแสดงคา่ใชจ้า่ยเงนิเดือน  ประโยชน์ตอบแทนอืน่  พรอ้มแบบแสดงคา่ใชจ้า่ยเงนิเดือน  ประโยชน์ตอบแทนอืน่    

และเงนิคา่จา้งของขา้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่และลูกจา้ง  และเงนิคา่จา้งของขา้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่และลูกจา้ง    

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25612561  

ของเทศบาลต าบลบา้นใต้ของเทศบาลต าบลบา้นใต้  

อ าเภอเกาะพะงนั  จงัหวดัสุราษฎร์ธานีอ าเภอเกาะพะงนั  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

ส านกัปลดัเทศบาลส านกัปลดัเทศบาล  

เทศบาลต าบลบา้นใต้เทศบาลต าบลบา้นใต้  
อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีอ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  8 



เทศบาลตําบลบ้านใต้

เขต/อําเภอ เกาะพะงัน    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หมู่ที 2  ซอย-  ถนนท้องศาลา-บ้านค่าย  แขวง/ตําบล บ้านใต้
  เขต/อําเภอ เกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84280

พืนที 84.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 3,264 คน

ชาย 1,630 คน

หญิง 1,634 คน

ข้อมูล ณ วันที 26 กันยายน 2560



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลบ้านใต้

อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านใต้

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลบ้านใต้ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
บ้านใต้อีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านใต้จึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 33,840,671.02 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 15,343,265.47 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,710,058.23 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 3,551,274.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 19 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 19 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 25,427,465.36 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 6,298,251.61 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 865,743.80 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 143,766.23 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,330.97 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 8,446,098.75 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 9,672,274.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 747,143.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 18,688,840.65 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 4,099,301.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,229,090.48 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,137,623.57 บาท

งบลงทุน จํานวน 770,825.60 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,452,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 567,143.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,808,000.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลบ้านใต้
อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 6,084,010.22 4,470,000.00 5,030,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 648,309.60 594,000.00 599,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 206,439.47 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 10,359.00 27,000.00 13,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 6,949,118.29 5,291,000.00 5,842,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,904,315.53 22,819,000.00 17,360,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,904,315.53 22,819,000.00 17,360,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 5,507,001.00 7,890,000.00 9,798,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 5,507,001.00 7,890,000.00 9,798,000.00

รวม 27,360,434.82 36,000,000.00 33,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 798,994.00 4,887,320.00 4,669,680.00

งบบุคลากร 8,851,869.00 16,315,180.00 15,704,520.00

งบดําเนินงาน 4,812,353.15 7,139,600.00 10,370,800.00

งบลงทุน 4,079,115.77 6,074,900.00 510,000.00

งบรายจ่ายอืน 25,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,481,500.00 1,563,000.00 1,725,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 20,048,831.92 36,000,000.00 33,000,000.00

รวม 20,048,831.92 36,000,000.00 33,000,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลบ้านใต้

อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลบ้านใต้

อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,300,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 90,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,280,200

แผนงานสาธารณสุข 3,168,120

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 8,746,360

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 485,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 240,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 4,669,680

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 33,000,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,093,080 2,512,560 9,605,640

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,468,440 2,512,560 6,981,000

งบดําเนินงาน 974,000 461,000 1,435,000

    ค่าตอบแทน 114,000 56,000 170,000

    ค่าใช้สอย 365,000 270,000 635,000

    ค่าวัสดุ 190,000 135,000 325,000

    ค่าสาธารณูปโภค 305,000 0 305,000

งบลงทุน 150,000 20,000 170,000

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 20,000 70,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 100,000 0 100,000

งบรายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

    รายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 70,000 0 70,000

    เงินอุดหนุน 70,000 0 70,000

                                             รวม 8,307,080 2,993,560 11,300,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 80,000 80,000

    ค่าใช้สอย 45,000 45,000

    ค่าวัสดุ 35,000 35,000

งบลงทุน 10,000 10,000

    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 10,000

                                             รวม 90,000 90,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านใต้

อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,247,400 1,247,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,247,400 1,247,400

งบดําเนินงาน 1,442,800 1,442,800

    ค่าตอบแทน 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 540,800 540,800

    ค่าวัสดุ 892,000 892,000

งบลงทุน 110,000 110,000

    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 10,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 1,480,000 1,480,000

    เงินอุดหนุน 1,480,000 1,480,000

                                             รวม 4,280,200 4,280,200

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 2,478,120 0 2,478,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,478,120 0 2,478,120

งบดําเนินงาน 465,000 50,000 515,000

    ค่าตอบแทน 100,000 0 100,000

    ค่าใช้สอย 25,000 50,000 75,000

    ค่าวัสดุ 340,000 0 340,000

งบลงทุน 100,000 0 100,000

    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 75,000 0 75,000

    เงินอุดหนุน 75,000 0 75,000

                                             รวม 3,118,120 50,000 3,168,120



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 10,000 10,000

งบลงทุน 10,000 10,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 10,000 10,000

                                             รวม 20,000 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย รวม

งบบุคลากร 2,373,360 0 0 2,373,360

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,373,360 0 0 2,373,360

งบดําเนินงาน 517,000 5,756,000 10,000 6,283,000

    ค่าตอบแทน 62,000 0 0 62,000

    ค่าใช้สอย 110,000 5,756,000 10,000 5,876,000

    ค่าวัสดุ 345,000 0 0 345,000

งบลงทุน 90,000 0 0 90,000

    ค่าครุภัณฑ์ 90,000 0 0 90,000

                                             รวม 2,980,360 5,756,000 10,000 8,746,360

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 60,000 295,000 10,000 365,000

    ค่าใช้สอย 60,000 295,000 10,000 365,000

งบลงทุน 20,000 0 0 20,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 20,000 0 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 0 0 100,000

    เงินอุดหนุน 100,000 0 0 100,000

                                             รวม 180,000 295,000 10,000 485,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 240,000 240,000

    ค่าใช้สอย 240,000 240,000

                                             รวม 240,000 240,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 4,669,680 4,669,680

    งบกลาง 4,669,680 4,669,680

                                             รวม 4,669,680 4,669,680



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,300,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 90,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,280,200

แผนงานสาธารณสุข 3,168,120

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 8,746,360

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 485,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 240,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 4,669,680

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 33,000,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล มาตรา 62  และมาตรา  65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบ้านใต้ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 33,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
33,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลบ้านใต้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลบ้านใต้
อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลบ้านใต้มีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

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

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

(นายธีรยุทธ  พลายสุวรรณ)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลบ้านใต้

เห็นชอบ

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

(นายเกริกไกร  สงธานี)

ตําแหน่ง นายอําเภอเกาะพะงัน  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลบ้านใต้
อําเภอ เกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 5,519,796.00 3,950,000.00 13.92 % 4,500,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 78,220.15 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 271,283.00 260,000.00 3.85 % 270,000.00

     อากรรังนกอีแอ่น 0.00 0.00 214,711.07 160,000.00 0.00 % 160,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 6,084,010.22 4,470,000.00 5,030,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 13,613.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 488,900.00 400,000.00 12.50 % 450,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 14,900.00 10,000.00 50.00 % 15,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 0.00 150.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 3,070.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 200.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 20,304.00 85,000.00 -76.47 % 20,000.00

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 22,900.00 15,000.00 33.33 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 0.00 30,300.00 10,000.00 100.00 % 20,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 30,500.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 1,780.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 0.00 660.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 21,032.60 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 648,309.60 594,000.00 599,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 0.00 206,439.47 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 206,439.47 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 9,400.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 0.00 0.00 40.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 882.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 37.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 10,359.00 27,000.00 13,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 392,818.18 750,000.00 -33.33 % 500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 7,116,880.13 9,200,000.00 -18.48 % 7,500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 1,676,375.87 2,500,000.00 -28.00 % 1,800,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 131,934.72 300,000.00 -50.00 % 150,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 656,368.77 1,200,000.00 -41.67 % 700,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 1,411,854.66 1,950,000.00 0.00 % 1,950,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 100,663.48 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 22,484.72 100,000.00 -30.00 % 70,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 3,394,935.00 6,719,000.00 -31.69 % 4,590,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 14,904,315.53 22,819,000.00 17,360,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 5,507,001.00 7,890,000.00 24.18 % 9,798,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 5,507,001.00 7,890,000.00 9,798,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 27,360,434.82 36,000,000.00 33,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลบ้านใต้

อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 33,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 5,030,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 4,500,000 บาท
สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 100,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ภาษีป้าย จํานวน 270,000 บาท
สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 160,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 599,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการคาดว่าจะได้รับระหว่างปี
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการคาดว่าจะได้รับระหว่างปี
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีแล้วมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 450,000 บาท
สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยคํานวณจากผู้ใช้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยเป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 15,000 บาท

สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีแล้วมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 1,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีแล้วมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการคาดว่าจะได้รับระหว่างปี
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
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ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 2,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการคาดว่าจะได้รับระหว่างปี
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการคาดว่าจะได้รับระหว่างปี
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการคาดว่าจะได้รับระหว่างปี
ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีแล้วมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 20,000 บาท

สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 30,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
ตํากว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 3,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 200,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 13,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท
ตํากว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 1,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
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ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
ตํากว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,360,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 500,000 บาท
ตํากว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,500,000 บาท
ตํากว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,800,000 บาท
ตํากว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 150,000 บาท
ตํากว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ภาษีสุรา จํานวน 700,000 บาท
ตํากว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,950,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท
ตํากว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 4,590,000 บาท
ตํากว่าปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจากพืนทีในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินและสภาพความเจริญ

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 9,798,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 9,798,000 บาท

สูงกว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากได้รับการจัดสรรสูงกว่าปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
ในการคํานวณ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 0.00 695,520.00 695,520.00 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 0.00 198,720.00 198,720.00 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0.00 0.00 1,490,400.00 1,490,400.00 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 996,064.00 787,860.00 326.46 % 3,359,940

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 64,400.00 0.00 100 % 48,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 146,400.00 190,000.00 42.11 % 270,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 2,820,980.00 841,880.00 -16.69 % 701,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 306,730.00 112,620.00 -20.88 % 89,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 4,334,574.00 1,932,360.00 4,468,440

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 6,959,214.00 4,557,000.00 7,093,080

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลบ้านใต้
อําเภอเกาะพะงัน    จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 5,100.00 66,000.00 -84.85 % 10,000

ค่าเบียประชุม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 134,400.00 0.00 0 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 121,558.00 120,000.00 -30 % 84,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 261,058.00 206,000.00 114,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 193,873.05 230,000.00 -13.04 % 200,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 4,670.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ  ของทีระลึก  ของรางวัล  
หรือเงินรางวัล 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและต่างประเทศ 0.00 0.00 205,845.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 
 และพวงมาลา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

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

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

โครงการจัดทําวารสารของเทศบาลตําบล
บ้านใต้ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

โครงการจัดเวทีประชาคมเพือการจัดทํา
แผนพัฒนาและแผนชุมชน 0.00 0.00 7,000.00 2,000.00 400 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิน  
สมาชิกสภาท้องถิน  พนักงานส่วนท้องถิน 
 และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

0.00 0.00 0.00 290,000.00 -98.28 % 5,000

โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซือ
หรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

0.00 0.00 298,000.00 0.00 0 % 0

โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัด
ซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
 ในระดับอําเภอ

0.00 0.00 0.00 310,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 78,320.00 10,000.00 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 787,708.05 1,072,000.00 365,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 117,165.00 160,000.00 -50 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 894.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 21,718.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 7,945.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 92,460.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 272,454.50 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 34,960.00 40,000.00 -25 % 30,000

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

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 547,596.50 320,000.00 190,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 224,884.03 250,000.00 -28 % 180,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 8,788.98 20,000.00 -50 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 39,133.00 50,000.00 -40 % 30,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 79,695.99 100,000.00 -20 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 352,502.00 425,000.00 305,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 1,948,864.55 2,023,000.00 974,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองดูดฝุ่น  ขนาด  15  ลิตร 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

เครืองถ่ายเอกสาร  ระบบดิจิตอล  (ขาว - 
ดํา  และสี)  ความเร็ว  20  แผ่นต่อนาที 0.00 0.00 0.00 130,000.00 -100 % 0

เครืองโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

เครืองโทรสาร  แบบใช้กระดาษธรรมดา 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ชันวางหนังสือ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

ชุดโต๊ะประชุม 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ชุดไมโครโฟนห้องประชุม  แบบไร้สาย  
ระบบดิจิตอล  พร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 170,000.00 -100 % 0

ชุดรับแขก 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ตู้กระจกบานเลือน  ขนาด  3  ฟุต 0.00 0.00 11,800.00 8,000.00 -100 % 0

ตู้กระจกบานเลือน  ขนาด  5  ฟุต 0.00 0.00 4,850.00 5,000.00 -100 % 0

ตู้ทึบบานเลือน  ขนาด  3  ฟุต 0.00 0.00 11,150.00 8,000.00 -100 % 0

ตู้ทึบบานเลือน  ขนาด  5  ฟุต 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ตู้ไม้  แบบชันล่างบานเลือนทึบ  ชันบนที
วาง  2  ชัน 0.00 0.00 12,300.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน 0.00 0.00 9,700.00 0.00 0 % 0

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โต๊ะหมู่บูชา 0.00 0.00 0.00 9,900.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แท่นบรรยาย 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

บอร์ดเสียบอักษร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

พัดลมโคจร  แบบไอนํา  ขนาดใบพัด  
16  นิว 0.00 0.00 0.00 32,000.00 -100 % 0

ร่มสนาม 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครืองเสียง  แบบเคลือนย้ายพกพา 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

ชุดนิทรรศการสําเร็จรูป 0.00 0.00 0.00 73,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครืองวัดระดับเสียง 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองฉีดนําแรงดันสูง 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

เครืองทํานําร้อน - นําเย็น  แบบตังพืน 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  สําหรับงาน
สํานักงาน 0.00 0.00 32,000.00 32,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

เต็นท์ผ้าใบ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

สมอเรือ  แบบแดนฟอร์ธ  ขนาดนําหนัก
ไม่น้อยกว่า  30  กิโลกรัม 0.00 0.00 5,700.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 43,695.77 38,000.00 31.58 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 157,195.77 771,900.00 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
และพัฒนาอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
บ้านใต้

0.00 0.00 0.00 20,000.00 400 % 100,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 100,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 157,195.77 791,900.00 150,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 25,000.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 0.00 25,000.00 20,000.00 20,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 25,000.00 20,000.00 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000

รวมงานบริหารทัวไป 0.00 0.00 9,090,274.32 7,391,900.00 8,307,080

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 460,880.00 1,485,120.00 28.88 % 1,914,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 48,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 270,000.00 -77.78 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 349,180.00 448,560.00 4.01 % 466,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 30,065.00 29,700.00 -19.19 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 840,125.00 2,233,380.00 2,512,560

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 840,125.00 2,233,380.00 2,512,560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 8,540.00 10,000.00 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 44,540.00 76,000.00 56,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 6,400.00 50,000.00 -20 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 9,780.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 0.00 50,000.00 40 % 70,000

โครงการจัดทําแผนภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -50 % 100,000

โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษี
เคลือนที 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -14.29 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 10,150.00 10,000.00 200 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 26,330.00 345,000.00 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 7,750.00 30,000.00 33.33 % 40,000
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 48,500.00 40,000.00 25 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 56,250.00 100,000.00 135,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 127,120.00 521,000.00 461,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก  (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 896,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  สําหรับงาน
ประมวลผล 0.00 0.00 41,600.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  สําหรับงาน
สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 41,600.00 922,000.00 20,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 41,600.00 922,000.00 20,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 0.00 1,008,845.00 3,676,380.00 2,993,560

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0.00 0.00 10,099,119.32 11,068,280.00 11,300,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 297,900.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 297,900.00 0

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 297,900.00 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 164,400.00 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -83.33 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากอุทกภัย 
ภัยแล้ง และภัยพิบัติต่างๆ

0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ 0.00 0.00 27,150.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนและนักท่องเทียว

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 67,150.00 284,400.00 45,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 35,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 67,150.00 324,400.00 80,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 67,150.00 622,300.00 90,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 67,150.00 622,300.00 90,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 238,000.00 780,260.00 1 % 788,040

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 111,980.00 396,120.00 -2.21 % 387,360

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 22,000.00 72,000.00 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 371,980.00 1,248,380.00 1,247,400

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 371,980.00 1,248,380.00 1,247,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 105,500.00 20,000.00 0 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

ค่าเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 33,380.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ 
ตลอดปีการศึกษา 0.00 0.00 4,680.00 0.00 0 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการทําความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านใต้ 0.00 0.00 0.00 108,000.00 0 % 108,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 270,500.00 410,600.00 -6.77 % 382,800

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 414,060.00 578,600.00 540,800

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 18,491.00 15,000.00 -66.67 % 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 871,265.30 888,000.00 -1.8 % 872,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 889,756.30 923,000.00 892,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 1,303,816.30 1,521,600.00 1,442,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  ชนิด
ตังพืนหรือชนิดแขวน  (มีระบบฟอก
อากาศ)  ขนาด  30,000  บีทียู

0.00 0.00 0.00 74,000.00 -100 % 0

ตู้เหล็กแบบบานเลือน แบบกระจก 2 บาน 0.00 0.00 24,250.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 24,250.00 84,000.00 10,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

0.00 0.00 0.00 10,000.00 900 % 100,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 24,250.00 94,000.00 110,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 1,444,000.00 1,488,000.00 -0.54 % 1,480,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 1,444,000.00 1,488,000.00 1,480,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 1,444,000.00 1,488,000.00 1,480,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0.00 0.00 3,144,046.30 4,351,980.00 4,280,200

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 0.00 3,144,046.30 4,351,980.00 4,280,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 132,900.00 124.15 % 297,900

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 2,046,480.00 -4.52 % 1,954,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 191,760.00 5.41 % 202,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 2,371,140.00 2,478,120

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 2,371,140.00 2,478,120

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 130,000.00 -23.08 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 130,000.00 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 198,900.00 40,000.00 -75 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -80 % 10,000

โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่า
ธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย  ภายใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านใต้

0.00 0.00 0.00 108,000.00 -100 % 0

โครงการบริหารการจัดการขยะแบบครบ
วงจร 0.00 0.00 32,150.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0 % 0

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

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 232,650.00 208,000.00 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -75 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 14,400.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 14,400.00 420,000.00 340,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 247,050.00 758,000.00 465,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 710,000.00 -85.92 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 710,000.00 100,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 710,000.00 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 37,500.00 75,000.00 0 % 75,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 37,500.00 75,000.00 75,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 37,500.00 75,000.00 75,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0.00 0.00 284,550.00 3,914,140.00 3,118,120

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการบริหารจัดการระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตําบลบ้านใต้ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -90 % 10,000

โครงการรณรงค์การป้องกันโรคระบาด
และโรคติดต่อ  (คุมกําเนิดสุนัขและแมว) 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 140,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 140,000.00 50,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0.00 0.00 0.00 140,000.00 50,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 0.00 284,550.00 4,054,140.00 3,168,120

วันทีพิมพ์ : 26/9/2560  16:09:46 หน้า : 15/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการบัตรพลเมืองผู้พิการ  
(Disabled  Citizen  Card) 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการบัตรพลเมืองอาวุโส  (Senior  
Citizen  Card) 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการพัฒนาอาคาร  สถานทีและสิง
อํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุ
พลภาพ  และคนชรา

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 315,690.00 1,493,560.00 7.24 % 1,601,760

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 72,000

วันทีพิมพ์ : 26/9/2560  16:09:46 หน้า : 16/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 31,500.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 309,360.00 608,880.00 -3.82 % 585,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 24,000.00 55,800.00 29.03 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 680,550.00 2,200,240.00 2,373,360

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 680,550.00 2,200,240.00 2,373,360

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 39,500.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 8,325.00 15,000.00 33.33 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 47,825.00 62,000.00 62,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 11,240.00 45,000.00 -22.22 % 35,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -25 % 30,000

ค่าเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 8,060.00 0.00 0 % 0

โครงการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชน
เกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 800.00 15,000.00 200 % 45,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 20,100.00 300,000.00 110,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 12,175.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 19,965.00 50,000.00 200 % 150,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 106,764.00 10,000.00 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 3,400.00 10,000.00 100 % 20,000

วันทีพิมพ์ : 26/9/2560  16:09:46 หน้า : 17/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 19,135.30 55,000.00 81.82 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 3,305.00 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 20,250.00 20,000.00 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 184,994.30 180,000.00 345,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 252,919.30 542,000.00 517,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้กระจกบานเลือน  ขนาด  5  ฟุต 0.00 0.00 9,700.00 0.00 0 % 0

ตู้ทึบบานเลือน  ขนาด  5  ฟุต 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา  สําหรับกระดาษขนาด A3 0.00 0.00 52,800.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 40,070.00 10,000.00 800 % 90,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 112,070.00 10,000.00 90,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง พร้อม
เจาะบ่อบาดาล หมู่ที2 0.00 0.00 939,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างกําแพง
ป้องกันนําเซาะพรุหาดริน หมู่ที 6 0.00 0.00 1,587,000.00 0.00 0 % 0

โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ่อนํา
ย้อย-สวนวัด หมู่ที 3 0.00 0.00 780,000.00 0.00 0 % 0

โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสาย
บ้านออกท่า (ช่วงที 2)หมู่ที4 0.00 0.00 238,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 3,544,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 3,656,070.00 10,000.00 90,000

วันทีพิมพ์ : 26/9/2560  16:09:46 หน้า : 18/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0.00 0.00 4,589,539.30 2,752,240.00 2,980,360

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสาย
ท้องนายปาน - ธารเสด็จ 0.00 0.00 0.00 358,000.00 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสาย
บ้านท้องนาง - ธารประพาส 0.00 0.00 0.00 234,000.00 -100 % 0

โครงการบุกเบิกและก่อสร้างถนนลูกรัง
ทรายถนนสายต้นยางใหญ่ - วัดนอก 0.00 0.00 0.00 189,000.00 -100 % 0

โครงการบุกเบิกและก่อสร้างถนนลูกรัง
ทรายถนนสายสระมโนราห์ - บ้านท้อง
ยาง

0.00 0.00 0.00 1,338,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการบํารุงรักษา  และปรับปรุงถนน  
สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายนํา  หรือราง
ระบายนําภายในเขตเทศบาลตําบลบ้านใต้

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโคมไฟ
สาธารณะถนนภายในเขตเทศบาลตําบล
บ้านใต้

0.00 0.00 0.00 31,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 0

วันทีพิมพ์ : 26/9/2560  16:09:46 หน้า : 19/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูล  ภายในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

0.00 0.00 0.00 548,000.00 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการระบบบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจร 0.00 0.00 0.00 216,000.00 -50 % 108,000

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความ
สะอาดถนน  ทางเท้า  ไหล่ทาง  และพืนที
อืนๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลบ้านใต้

0.00 0.00 0.00 648,000.00 0 % 648,000

โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบ
วงจร 0.00 0.00 0.00 550,000.00 809.09 % 5,000,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 1,982,000.00 5,756,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 1,982,000.00 5,756,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 0.00 0.00 0.00 52,000.00 -100 % 0

รถบรรทุกขยะ 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 2,452,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,452,000.00 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 4,434,000.00 5,756,000

วันทีพิมพ์ : 26/9/2560  16:09:46 หน้า : 20/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานบําบัดนําเสีย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการคลองสวย  นําใส  คนไทยมีสุข 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -75 % 5,000

โครงการตรวจสอบคุณภาพนําอุปโภค
บริโภคของเทศบาลตําบลบ้านใต้ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 10,000

รวมงานบําบัดนําเสีย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 10,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 0.00 4,589,539.30 9,416,240.00 8,746,360

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 355,320.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 155,280.00 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 4,140.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 514,740.00 0

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 514,740.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0.00 0.00 0.00 514,740.00 0

วันทีพิมพ์ : 26/9/2560  16:09:46 หน้า : 21/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน กลุ่มแม่บ้าน และสตรีอาสา
พัฒนาตําบล ผู้สูงอายุในการทํางาน
จักสาน

0.00 0.00 5,300.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการ
ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 0.00 0.00 6,100.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 11,400.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 11,400.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 11,400.00 0.00 0

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 11,400.00 514,740.00 0

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 22,920.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรม
ราชินีนาถ

0.00 0.00 47,896.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันรําลึกเสด็จประพาส
ต้นรัชกาลที 5 0.00 0.00 162,842.00 0.00 0 % 0

โครงการพิธีการสดุดีเนืองในวันปิยะ
มหาราช 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 26/9/2560  16:09:46 หน้า : 22/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการเพือส่งเสริมการจัดงานประเพณี
และวันสําคัญของท้องถินและของชาติ 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 241,158.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 241,158.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0.00 0.00 241,158.00 0.00 0

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกีฬาท้องถินสัมพันธ์ 0.00 0.00 163,075.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยา
เสพติด 0.00 0.00 49,500.00 50,000.00 -60 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการจัดส่งนักกีฬาทีอยู่ภายในเขต 
ทต. บ้านใต้ เข้าแข่งขันกีฬาระดับ
อําเภอ/จังหวัด

0.00 0.00 69,000.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายตําบล
บ้านใต้ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการส่งเสริมกีฬาตําบลบ้านใต้ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -95 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 281,575.00 195,000.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 281,575.00 195,000.00 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ดูแลรักษา  
และพัฒนาสวนสาธารณะลานพระบรม
ราชานุเสาวรีย์  รัชกาลที  5

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  และพัฒนา
สนามกีฬา  ศูนย์ออกกําลังกายหรือศูนย์
กีฬา

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 95,000.00 5.26 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 95,000.00 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 95,000.00 100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 281,575.00 310,000.00 180,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000

โครงการจัดงานชักพระทางทะเล 0.00 0.00 48,650.00 20,000.00 -50 % 10,000

วันทีพิมพ์ : 26/9/2560  16:09:46 หน้า : 24/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการจัดงานเนืองในงานผู้สูงอายุแห่ง
ชาติ 0.00 0.00 25,100.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานเนืองในวันผู้สูงอายุแห่ง
ชาติ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการจัดงานวันรําลึกเสด็จประพาส
ต้น  รัชกาลที  5 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -33.33 % 200,000

โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย
กระทง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการพิธีการสดุดีเนืองในวันปิยะ
มหาราช 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 83,750.00 435,000.00 295,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 83,750.00 435,000.00 295,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0.00 0.00 283,750.00 435,000.00 295,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการคลองสวยนําใส  คนไทย มีสุข 0.00 0.00 7,150.00 0.00 0 % 0

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์นํา 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเทียวเพือ
นันทนาการและบันเทิง  ฟูลมูน  ปาร์ตี  
(FULLMOON  PARTY)

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 27,150.00 20,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 27,150.00 20,000.00 10,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0.00 0.00 27,150.00 20,000.00 10,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 0.00 833,633.00 765,000.00 485,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขยายเขต  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  
ซ่อมแซม  ระบบประปาหมู่บ้านภายใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านใต้

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการควบคุมและกําจัดศัตรูพืช
มะพร้าว 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการส่งเสริมและเพิมประสิทธิภาพ
มาตรฐานการผลิตไม้ผล 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
งานและการพัฒนาของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล

0.00 0.00 20,400.00 50,000.00 -60 % 20,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตนํามัน
มะพร้าวบริสุทธิ  โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านท้องนาง

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -80 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 220,400.00 370,000.00 240,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 220,400.00 370,000.00 240,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 220,400.00 370,000.00 240,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 220,400.00 370,000.00 240,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 0.00 159,748.00 260,000.00 -3.85 % 250,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 3,398,400.00 -2.54 % 3,312,000

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 385,600.00 2.07 % 393,600

สํารองจ่าย 0.00 0.00 0.00 61,120.00 86.65 % 114,080

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 86,853.00 140,000.00 -7.14 % 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 0.00 552,393.00 562,200.00 -16.4 % 470,000

รวมงบกลาง 0.00 0.00 798,994.00 4,807,320.00 4,669,680

รวมงบกลาง 0.00 0.00 798,994.00 4,807,320.00 4,669,680

รวมงบกลาง 0.00 0.00 798,994.00 4,807,320.00 4,669,680

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 0.00 798,994.00 4,807,320.00 4,669,680

รวมทุกแผนงาน 0.00 0.00 20,048,831.92 36,000,000.00 33,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลบ้านใต้
อําเภอ เกาะพะงัน   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,307,080 บาท

งบบุคลากร รวม 7,093,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของนายกเทศมนตรี  และรองนายก
เทศมนตรี  โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายตามบัญชีอัตราเงิน  ค่าตอบแทน  ท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น  ของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการ
จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554  (รายได้ของ
เทศบาล  เกิน  10 - 25 ล้านบาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  ดังนี้
-  นายกเทศมนตรี  (27,600  บาท/เดือน)  จํานวน  1  อัตรา  เป็น
เงิน  331,200  บาท
-  รองนายกเทศมนตรี  (15,180  บาท/เดือน)  จํานวน  2  อัตรา  เป็น
เงิน  364,320  บาท
รวมเป็นเงิน  695,520  บาท
หมายเหตุ  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริงของปีงบประมาณที่
แล้วมา  (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  ใช้
เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  (รายได้จริงของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  เป็น
เงิน  21,852,444.87  บาท)
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี  และรอง
นายกเทศมนตรี  โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทน  ท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น  ของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการ
จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554  (รายได้ของ
เทศบาล  เกิน  10 - 25 ล้านบาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  ดังนี้
-  นายกเทศมนตรี  (4,000  บาท/เดือน)  จํานวน  1  อัตรา  เป็น
เงิน  48,000  บาท
-  รองนายกเทศมนตรี  (3,000  บาท/เดือน)  จํานวน  2  อัตรา  เป็น
เงิน  72,000  บาท
รวมเป็นเงิน  120,000  บาท
หมายเหตุ  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริงของปีงบประมาณที่
แล้วมา  (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  ใช้
เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  (รายได้จริงของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  เป็น
เงิน  21,852,444.87  บาท)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี  และรองนายก
เทศมนตรี  โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทน  ท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น  ของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการ
จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554  (รายได้ของ
เทศบาลเกิน  10 - 25  ล้านบาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  ดังนี้
-  นายกเทศมนตรี  (4,000  บาท/เดือน) จํานวน  1  อัตรา  เป็น
เงิน  48,000 บาท
-  รองนายกเทศมนตรี  (3,000  บาท/เดือน) จํานวน  2  อัตรา  เป็น
เงิน  72,000 บาท
รวมเป็นเงิน  120,000  บาท
หมายเหตุ  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริงของปีงบประมาณที่
แล้วมา  (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  ใช้
เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  (รายได้จริงของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  เป็น
เงิน  21,852,444.87  บาท)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทน  ท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น  ของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการ
จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554  (รายได้ของ
เทศบาลเกิน  10 - 25  ล้านบาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  ดังนี้
-  เลขานุการนายกเทศมนตรี  (9,660  บาท/เดือน)  จํานวน  1
  อัตรา  เป็นเงิน  115,920  บาท
-  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  (6,900  บาท/เดือน)  จํานวน  1  อัตรา  เป็น
เงิน  82,800  บาท
รวมเป็นเงิน  198,720  บาท
หมายเหตุ  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริงของปีงบประมาณที่
แล้วมา  (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  ใช้
เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  (รายได้จริงของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  เป็น
เงิน  21,852,444.87  บาท)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายตามบัญชี
อัตราเงินค่าตอบแทน  ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น  ของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554
  (รายได้ของเทศบาลเกิน  10 - 25  ล้านบาท)  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  ดังนี้ 
-  ประธานสภาเทศบาล  (15,180  บาท/เดือน)  จํานวน  1  อัตรา  เป็น
เงิน  182,160  บาท
-  รองประธานสภาเทศบาล  (12,420  บาท/เดือน)  จํานวน  1
  อัตรา  เป็นเงิน  149,040  บาท
-  สมาชิกสภาเทศบาล  (9,660  บาท/เดือน)  จํานวน  10  อัตรา  เป็น
เงิน  1,159,200  บาท
รวมเป็นเงิน  1,490,400  บาท
หมายเหตุ  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริงของปีงบประมาณที่
แล้วมา  (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  ใช้
เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  (รายได้จริงของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  เป็น
เงิน  21,852,444.87  บาท)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,468,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,359,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ของพนักงาน
เทศบาล  สํานักปลัด  และหน่วยตรวจสอบภายใน  จํานวน  11  อัตรา  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่ว
ไป)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ  ของพนักงานเทศบาล  สํานัก
ปลัด  จํานวน  2  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  และเงินค่าตอบ
แทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล  สํานักปลัด  ตามบัญชีอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  และเมืองพัทยา)  ท้าย
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  (ฉบับที่  10)  ลงวันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  และตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  พ.ศ. 2545  ลง
วันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545  ข้อ  27  ประกอบพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551  มาตรา  50  และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ  พ.ศ. 2547
  (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  4  พ.ศ. 2553)  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  ดังนี้
-  เงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งประเภทบริหารท้อง
ถิ่น  ระดับกลาง  ตําแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน  1
  อัตรา  (7,000  บาท/เดือน)  เป็นเงิน  84,000  บาท
-  เงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งประเภทบริหารท้อง
ถิ่น  ระดับต้น  ตําแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน  1
  อัตรา  (3,500  บาท/เดือน)  เป็นเงิน  42,000  บาท
-  เงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่น  ระดับต้น  ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง/ผู้
อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วน  (หัวหน้าสํานักปลัด)  จํานวน  1
  อัตรา  (3,500  บาท/เดือน)  เป็นเงิน  42,000  บาท
-  เงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่น  ระดับต้น  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย  (หัวหน้าฝ่ายอํานวย
การ)  จํานวน  1  อัตรา  (1,500  บาท/เดือน)  เป็นเงิน  18,000  บาท
-  เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่น  ระดับกลาง  ตําแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  จํานวน  1  อัตรา  (7,000  บาท/เดือน)  เป็นเงิน  84,000  บาท
รวมเป็นเงิน  270,000  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 701,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษ  ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  สํานักปลัด  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  ดังนี้
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  1
  อัตรา  เป็นเงิน  127,080  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ)  จํานวน  1
  อัตรา  เป็นเงิน  142,320  บาท
-  พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  4  อัตรา  เป็นเงิน  432,000  บาท
รวมเป็นเงิน  701,400  บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 89,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทั่วไป  สํานักปลัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  ดังนี้
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  1
  อัตรา  เป็นเงิน  24,000  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ)  จํานวน  1
  อัตรา  เป็นเงิน  17,100  บาท
-  พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  4  อัตรา  เป็นเงิน  48,000  บาท
รวมเป็นเงิน  89,100  บาท

งบดําเนินงาน รวม 974,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 114,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  ดังนี้
-  คณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ในการสอบประเมินผู้เลื่อนไหลหรือผู้
เลื่อนระดับสําหรับบุคคลภายนอก  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  คณะ
กรรมการตรวจการจ้าง  และคณะกรรมการหรือผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  เป็นเงิน  10,000  บาท

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการในคณะกรรมการสามัญ  คณะ
กรรมการวิสามัญ  และคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  ได้รับค่า
ตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง  เฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้งละ
สองร้อยห้าสิบบาท  สําหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ย
ประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว  การประชุมของ
คณะกรรมการในวันเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งให้ประธานกรรมการและ
กรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่น  ของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  พ.ศ. 2554  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  และค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2548  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป)
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ค่าใช้สอย รวม 365,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าตักสิ่ง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (ราย
จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา  และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา  ค่า
ติดตั้งโทรศัพท์  ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุงท้องที่  หรือภาษีอื่น
ใด  ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการเช่า
ทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  ดังนี้
-  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย  และค่าใช้จ่ายอื่น  ซึ่งจําเป็นต้อง
จ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  ที่ไปนิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดู
งาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  โดย
ถือเกณฑ์ตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ  1  ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่
ล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม  และเงินที่มีผู้อุทิศให้  (รายได้จริงของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
  โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และเงิน
ที่มีผู้อุทิศให้  เป็นเงิน  21,852,444.87  บาท  คิดคํานวณอัตราร้อย
ละ  1  คือ  21,852,444.87 X 0.01  =  218,524.44  บาท)  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เป็นเงิน  10,000  บาท  
-  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการ  หรือ
คณะอนุกรรมการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครื่องดื่มต่างๆ  เครื่องใช้ใน
การเลี้ยงรับรอง  และค่าบริการอื่นๆ  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรม
การ  ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ  และเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้อง
ถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว 2381
  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เป็นเงิน  20,000  บาท  
รวมเป็นเงิน  30,000  บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญ  ของที่ระลึก  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของที่ระลึก  ของรางวัล  เงินรางวัล  สําหรับ
วิทยากร  ผู้ตรวจราชการ  ผู้ตรวจเยี่ยม  ผู้กระทําคุณประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ของรางวัลการประกวดต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เงินรางวัลสําหรับการประกวดหรือการแข่งขันต่างๆ ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าเช่ายาน
พาหนะ  ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม  และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน  ค่ารับรอง  และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)
หมายเหตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณราย
จ่าย  เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  โดยนําฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุด
หนุนทั่วไปที่ต้องนํามาจัดทํางบประมาณ  ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณฯ  ของปีงบประมาณที่ผ่านมา  มาคิดคํานวณการตั้งงบประมาณ
ตามอัตรา  (รายได้ไม่เกิน  50  ล้านบาท  ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน  3
 %  งบประมาณปี  พ.ศ. 2559  ตั้งไว้  35,300,000  บาท  คิดคํานวณ
อัตราร้อยละ  3  คือ  35,300,000 X 0.03  =  1,059,000  บาท)  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3446  ลงวัน
ที่  19  ตุลาคม  2548

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิก
วุฒิสภา  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจัดสถานที่เลือกตั้ง  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการเลือกตั้ง  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่า
วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  ซึ่งมอบให้แก่คณะ
รัฐบาล  สมาชิกรัฐสภา  ผู้ตรวจราชการ  ผู้กระทําคุณประโยชน์และชื่อ
เสียงแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือการจัดซื้อดอกไม้ประดับสถานที่
ประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และค่าพวงมาลาสําหรับโอกาส
ต่างๆ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป)

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  หน้า  202  ข้อ  4]
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  หน้า  202  ข้อ  3]

โครงการจัดทําวารสารของเทศบาลตําบลบ้านใต้ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  หน้า  206  ข้อ  10]

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  หน้า  206  ข้อ  9]

วันที่พิมพ์ : 27/9/2560  13:04:26 หน้า : 8/39



โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  [แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  201  ข้อ  1]
หมายเหตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณราย
จ่าย  เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  โดยนําฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุด
หนุนทั่วไปที่ต้องนํามาจัดทํางบประมาณ  ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณฯ  ของปีงบประมาณที่ผ่านมา  มาคิดคํานวณการตั้งงบประมาณ
ตามอัตรา  (รายได้ไม่เกิน  50  ล้านบาท  ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน  3
 %  งบประมาณปี  พ.ศ. 2559  ตั้งไว้  35,300,000  บาท  คิดคํานวณ
อัตราร้อยละ  3  คือ  35,300,000 X 0.03  =  1,059,000  บาท)  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3446  ลงวัน
ที่  19  ตุลาคม  2548

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุง
รักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (วงเงินไม่
เกิน  5,000  บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  และอื่นๆ  ที่
ปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  และอื่นๆ  ที่ปรากฏใน
บัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้
กวาด  เข่ง  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ  นํ้ามันทา
ไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามัน
ก๊าด  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเตา  ถ่าน  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนก
งบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  (ภาพยนตร์ , วิดีโอเทป , แผ่นซีดี)  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชี
จําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรอง
แสง  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ  ที่ไม่สามารถจัดซื้อในวัสดุประเภทที่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้ในกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 305,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านใต้   ณ  พระบรมราชานุ
สาวรีย์  ร.5  อาคารอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ้าน
ใต้  และที่ใช้ในราชการอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการนํ้าประปาสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านใต้  และที่ใช้
ในราชการอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านใต้  และที่ใช้
ในราชการอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร  ค่าเทเล็กซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่า
วิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต  ค่าสื่อสารอื่นๆ  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่ว
ไป)

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  หน้า  207  ข้อ  11]

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  และพัฒนาอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบ้าน
ใต้  (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน
กว่า  5,000  บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  หน้า  208  ข้อ  12]

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ  ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน  และ/หรือสิ่ง
ก่อสร้าง  เช่น  ค่าจ้างศึกษาพัฒนาระบบการจราจร  ค่าจ้างบริการการ
จัดการระบบต่างๆ  ค่าการดําเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง
เพื่อเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้บริหาร  หรือจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนในการประเมินการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป)
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

-  โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ในระดับอําเภอ  เป็นเงิน  70,000  บาท  ตามหนังสืออําเภอ
เกาะพะงัน  ที่  สฎ  0023.8/ว 152  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2559
  เป็นเงิน  70,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  หน้า  283  ข้อ  1]
หมายเหตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุน
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบ
ประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้  กรณีเทศบาล
เมืองและเทศบาลตําบล  ไม่เกินร้อยละสาม  (รายได้ของปีงบประมาณที่
ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ  เป็นเงิน  21,852,444.87  คิด
คํานวณอัตราร้อยละ  3  คือ  21,852,444.87 x 0.03  =  655,573.34
  บาท)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1791  ลงวัน
ที่  3  เมษายน  2560  ทั้งนี้  ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้  โดยอยู่ในวง
เงิน  70,000  บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 2,993,560 บาท
งบบุคลากร รวม 2,512,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,512,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,914,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ของพนักงาน
เทศบาล  กองคลัง  จํานวน  6  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ  ของพนักงานเทศบาล  กอง
คลัง  จํานวน  2  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  กองคลัง  ตามบัญชี
อัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  และเมืองพัทยา)  ท้าย
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  (ฉบับที่  10)  ลงวันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)  ดังนี้
-  เงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่น  ระดับต้น  ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง/ผู้
อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วน  (ผู้อํานวยการกองคลัง)  จํานวน  1
  อัตรา  (3,500  บาท/เดือน)  เป็นเงิน  42,000  บาท
-  เงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่น  ระดับต้น  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย  (หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
คลัง)  จํานวน  1  อัตรา  (1,500  บาท/เดือน)  เป็นเงิน  18,000  บาท
รวมเป็นเงิน  60,000  บาท

วันที่พิมพ์ : 27/9/2560  13:04:26 หน้า : 12/39



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 466,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษ  ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  กองคลัง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)  ดังนี้
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  3
  อัตรา  เป็นเงิน  466,560  บาท
รวมเป็นเงิน  466,560  บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทั่วไป  กองคลัง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)  ดังนี้
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  3
  อัตรา  เป็นเงิน  24,000  บาท
รวมเป็นเงิน  24,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 461,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  และค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2548  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าตักสิ่ง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (ราย
จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา  และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  และค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าเช่ายาน
พาหนะ  ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม  และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน  ค่ารับรอง  และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)
หมายเหตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณราย
จ่าย  เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  โดยนําฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุด
หนุนทั่วไปที่ต้องนํามาจัดทํางบประมาณ  ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณฯ  ของปีงบประมาณที่ผ่านมา  มาคิดคํานวณการตั้งงบประมาณ
ตามอัตรา  (รายได้ไม่เกิน  50  ล้านบาท  ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน  3
 %  งบประมาณปี  พ.ศ. 2559  ตั้งไว้  35,300,000  บาท  คิดคํานวณ
อัตราร้อยละ  3  คือ  35,300,000 X 0.03  =  1,059,000  บาท)  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3446  ลงวัน
ที่  19  ตุลาคม  2548

โครงการจัดทําแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  (LTAX 300)  และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  (LTAX GIS)  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  หน้า  209  ข้อ  13]

โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  209  ข้อ  14]

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุง
รักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (วงเงินไม่
เกิน  5,000  บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  และอื่นๆ  ที่
ปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามัน
ก๊าด  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเตา  ถ่าน  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนก
งบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  (ภาพยนตร์ , วิดีโอเทป , แผ่นซีดี)  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชี
จําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรอง
แสง  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  หน้า  210  ข้อ  15]

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)  [แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  211  ข้อ  1]
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)  [แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  211  ข้อ  2]

โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)  [แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  212  ข้อ  3]

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุง
รักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (วงเงินไม่
เกิน  5,000  บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามัน
ก๊าด  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเตา  ถ่าน  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนก
งบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เครื่อง
แบบ  เสื้อ  กางเกง  ผ้า  เครื่องหมายยศและสังกัด  ถุงเท้า  รองเท้า  และ
อื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น  เครื่องดับเพลิง  และ
อื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  หน้า  215  ข้อ  7]

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,280,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,247,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,247,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 788,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานครูเทศบาล  สํานักปลัด  จํานวน  3  อัตรา  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที่  15  กรกฎาคม  2559  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  0809.4/ว 1326  ลงวัน
ที่  4  กรกฎาคม  2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เป็น
เงิน  264,660  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็น
เงิน  523,380  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 387,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษ  ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  สํานักปลัด  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 4072  ลงวันที่  15
  กรกฎาคม  2559  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  0809.4/ว 1326  ลงวันที่  4  กรกฎาคม  2560
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  161,760  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  เป็นเงิน  225,600  บาท  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  ดังนี้
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ)  จํานวน  3
  อัตรา  เป็นเงิน  387,360  บาท
รวมเป็นเงิน  387,360  บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทั่วไป  สํานักปลัด  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด  ที่  มท  0808.2/ว 4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559  และตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  0809.4/ว
 1326  ลงวันที่  4  กรกฎาคม  2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เป็น
เงิน  24,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นเงิน  48,000
  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา)  ดังนี้
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  3
  อัตรา  เป็นเงิน  72,000  บาท
รวมเป็นเงิน  72,000  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,442,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 540,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าตักสิ่ง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (ราย
จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา  และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา  ค่า
ติดตั้งโทรศัพท์  ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุงท้องที่  หรือภาษีอื่น
ใด  ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการเช่า
ทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าเช่ายาน
พาหนะ  ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม  และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน  ค่ารับรอง  และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา)
หมายเหตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณราย
จ่าย  เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  โดยนําฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุด
หนุนทั่วไปที่ต้องนํามาจัดทํางบประมาณ  ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณฯ  ของปีงบประมาณที่ผ่านมา  มาคิดคํานวณการตั้งงบประมาณ
ตามอัตรา  (รายได้ไม่เกิน  50  ล้านบาท  ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน  3
 %  งบประมาณปี  พ.ศ. 2559  ตั้งไว้  35,300,000  บาท  คิดคํานวณ
อัตราร้อยละ  3  คือ  35,300,000 X 0.03  =  1,059,000  บาท)  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3446  ลงวัน
ที่  19  ตุลาคม  2548

โครงการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บ้านใต้

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านใต้  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4/ว 1452
  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2541  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  [แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  216  ข้อ  1]
-  พนักงานทําความสะอาด  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  9,000
  บาท/เดือน  รวมเป็นเงิน  108,000  บาท
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 382,800 บาท
-  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จัดสรรสําหรับเด็ก
เล็ก  เด็กอนุบาล  และเด็ก ป. 1 - ป. 6  ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก  ณ  วันที่  10
  มิถุนายน  2560  (เด็กเล็ก  จํานวน  58  คน , เด็ก
อนุบาล  จํานวน  105  คน  และเด็ก ป. 1 - ป. 6 จํานวน  265  คน  รวม
ทั้งสิ้น  428  คน)  ให้พิจารณาตั้งงบประมาณรองรับในอัตรามื้อละ  20
  บาทต่อคน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.2
/ว 3301  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2560  ประกอบด้วย
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด.)  ที่ อปท. จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอน
ภารกิจ  อัตรามื้อละ  20  บาทต่อคน  จํานวน  245  วัน  ได้แก่
(1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านใต้  (เด็กเล็ก  จํานวน  58
  คน)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นเงิน  284,200  บาท
-  เงินอุหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จัดสรรสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด.)  ใช้จํานวนเด็ก
เล็ก  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2560  (เด็กเล็กจํานวน  58  คน)  ในการ
จัดสรร  ให้พิจารณาตั้งงบประมาณ  ค่าจัดการเรียนการสอน  อัตราคน
ละ  1,700  บาท/ปี  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นเงิน  98,600
  บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.2/ว
 3301  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2560
หมายเหตุ ; “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น”  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564
)  หน้า  217  ข้อ  2]

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุง
รักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (วงเงินไม่
เกิน  5,000  บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 892,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  และอื่นๆ  ที่
ปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้
กวาด  เข่ง  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 872,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม  (นม)  จัดสรร
สําหรับเด็กเล็ก , เด็กอนุบาล  และเด็ก ป. 1 - ป. 6  ใช้ข้อมูลจํานวน
เด็ก  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2560  (เด็กเล็ก  จํานวน  58  คน , เด็ก
อนุบาล  จํานวน  105  คน  และเด็ก ป. 1 - ป. 6 จํานวน  265  คน  รวม
ทั้งสิ้น  428  คน)  ให้พิจารณาตั้งงบประมาณรองรับในอัตราคนละ  7.37
  บาท  อัตราจัดสรรคนละ  7.37  บาท  ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซื้อจัด
จ้างอาหารเสริม  (นม)  เป็นเพียงราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทําความ
ตกลงกับสํานักงบประมาณ  จึงตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบอัตราคนละ  0.45
  บาท  เป็นอัตราคนละ  7.82  บาท  เนื่องจากงบที่ได้รับการจัดสรรไม่
เพียงพอ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.2/ว
 3301  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2560  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  ประกอบด้วย
1.  ร.ร. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ
.)  จํานวน  260  วัน  (จํานวน  52  สัปดาห์ๆ ละ  5  วัน  เว้นวัน
เสาร์ - อาทิตย์)  ได้แก่
(1)  โรงเรียนชุมชนบ้านใต้  (เด็กอนุบาล  จํานวน  55  คน  และเด็ก ป. 1
 - ป. 6 จํานวน  145  คน  รวม  200  คน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เป็น
เงิน  23,400.00  บาท  และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็น
เงิน  383,240.00  บาท
(2)  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน  (เด็กอนุบาล  จํานวน  20  คน  และ
เด็ก ป. 1 - ป. 6 จํานวน  47  คน  รวม  67  คน)  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  เป็นเงิน  7,839.00  บาท  และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็น
เงิน  128,385.40  บาท
(3)  โรงเรียนบ้านหาดริ้น  (เด็กอนุบาล  จํานวน  30  คน  และเด็ก ป. 1
 - ป. 6 จํานวน  73  คน  รวม  103  คน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เป็น
เงิน  12,051.00  บาท  และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็น
เงิน  197,368.60  บาท
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด.)  ที่ อปท. จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอน
ภารกิจ  จํานวน  260  วัน  ได้แก่
(1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านใต้  (เด็กเล็ก  จํานวน  58
  คน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  6,786.00  บาท  และตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นเงิน  111,139.60  บาท
รวมตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  (23,400.00 + 7,839.00 + 12,051.00 + 6,786.00)  เป็น
เงิน  50,076.00  บาท  และรวมตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  (383,240.00 + 128,385.40 + 197,368.60 + 111,139.60
)  เป็นเงิน  820,133.60  บาท
ดังนั้น  จึงขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  51,000
  บาท  (คิดคํานวณ  คือ  และตั้งงบประมาณรายจ่ายจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  เป็นเงิน  821,000  บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรอง
แสง  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา  เช่น  หุ่น  แบบจําลองภูมิประเทศ  สื่อ
การเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก  กระดานลื่นพลาสติก  เบาะยืดยุ่น  และ
อื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

งบลงทุน รวม 110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  218  ข้อ  4]

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบ้านใต้

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านใต้  (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน
กว่า  5,000  บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ
.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  219  ข้อ  5]

งบเงินอุดหนุน รวม 1,480,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,480,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,480,000 บาท

-  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  เป็นเงิน  1,480,000
  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จัดสรร
สําหรับเด็กเล็ก  เด็กอนุบาล  และเด็ก ป. 1 - ป. 6  ใช้ข้อมูลจํานวน
เด็ก  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2560  (เด็กเล็ก  จํานวน  58  คน , เด็ก
อนุบาล  จํานวน  105  คน  และเด็ก ป. 1 - ป. 6 จํานวน  265  คน  รวม
ทั้งสิ้น  428  คน)  พิจารณาตั้งงบประมาณรองรับในอัตรามื้อละ  20
  บาทต่อคน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.2
/ว 3301  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2560  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  284
  ข้อ  1]  ประกอบด้วย
1.  ร.ร. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ
.)  อัตรามื้อละ  20  บาทต่อคน  จํานวน  200  วัน  ได้แก่
(1)  โรงเรียนชุมชนบ้านใต้  (เด็กอนุบาล  จํานวน  55  คน  และเด็ก ป. 1
 - ป. 6 จํานวน  145  คน  รวม  200  คน)  เป็นเงิน  800,000.00  บาท
(2)  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน  (เด็กอนุบาล  จํานวน  20  คน  และ
เด็ก ป. 1 - ป. 6 จํานวน  47  คน  รวม  67  คน)  เป็น
เงิน  268,000.00  บาท
(3)  โรงเรียนบ้านหาดริ้น  (เด็กอนุบาล  จํานวน  30  คน  และเด็ก ป. 1
 - ป. 6 จํานวน  73  คน  รวม  103  คน)  เป็นเงิน  412,000.00  บาท
รวมเป็นเงิน  1,480,000.00  บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,118,120 บาท

งบบุคลากร รวม 2,478,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,478,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 297,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ของพนักงาน
เทศบาล  สํานักปลัด  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ  ของพนักงานเทศบาล  สํานัก
ปลัด  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,954,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษ  ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  สํานักปลัด  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข)  ดังนี้
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  1
  อัตรา  เป็นเงิน  149,280  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ)  จํานวน  2
  อัตรา  เป็นเงิน  292,800  บาท
-  พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  14  อัตรา  เป็นเงิน  1,512,000  บาท
รวมเป็นเงิน  1,954,080  บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 202,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทั่วไป  สํานักปลัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  ดังนี้
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  1
  อัตรา  เป็นเงิน  10,140  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ)  จํานวน  1
  อัตรา  เป็นเงิน  24,000  บาท
-  พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  14  อัตรา  เป็นเงิน  168,000  บาท
รวมเป็นเงิน  202,140  บาท

งบดําเนินงาน รวม 465,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าตักสิ่ง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (ราย
จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา  และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา  ค่า
ติดตั้งโทรศัพท์  ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุงท้องที่  หรือภาษีอื่น
ใด  ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการเช่า
ทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าเช่ายาน
พาหนะ  ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม  และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน  ค่ารับรอง  และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)
หมายเหตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณราย
จ่าย  เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  โดยนําฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุด
หนุนทั่วไปที่ต้องนํามาจัดทํางบประมาณ  ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณฯ  ของปีงบประมาณที่ผ่านมา  มาคิดคํานวณการตั้งงบประมาณ
ตามอัตรา  (รายได้ไม่เกิน  50  ล้านบาท  ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน  3
 %  งบประมาณปี  พ.ศ. 2559  ตั้งไว้  35,300,000  บาท  คิดคํานวณ
อัตราร้อยละ  3  คือ  35,300,000 X 0.03  =  1,059,000  บาท)  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3446  ลงวัน
ที่  19  ตุลาคม  2548

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุง
รักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (วงเงินไม่
เกิน  5,000  บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  และอื่นๆ  ที่
ปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้
กวาด  เข่ง  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามัน
ก๊าด  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเตา  ถ่าน  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนก
งบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรอง
แสง  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  238  ข้อ  4]
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งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 75,000 บาท

-  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  เป็นเงิน  75,000
  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
พื้นที่เขตชุมชน/หมู่บ้านๆ ละ  15,000  บาท  (จํานวน  5  หมู่บ้าน)  เพื่อ
ให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านได้มีส่วนร่วม
ดําเนินการในกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณ
สุข  การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ  การจัดบริการสุขภาพเบื้อง
ต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)  หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับภารกิจ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด  ที่  มท  0891.3/ว 1501  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2558  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564
)  หน้า  286  ข้อ  1]
หมายเหตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุน
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบ
ประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้  กรณีเทศบาล
เมืองและเทศบาลตําบล  ไม่เกินร้อยละสาม  (รายได้ของปีงบประมาณที่
ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ  เป็นเงิน  21,852,444.87  คิด
คํานวณอัตราร้อยละ  3  คือ  21,852,444.87 x 0.03  =  655,573.34
  บาท)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1791  ลงวัน
ที่  3  เมษายน  2560  ทั้งนี้  ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้  โดยอยู่ในวง
เงิน  75,000  บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตําบลบ้าน
ใต้

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  239  ข้อ  5]
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โครงการรณรงค์การป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ  (คุมกําเนิดสุนัขและ
แมว)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  239  ข้อ  6]

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  240  ข้อ  7]

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  240  ข้อ  8]

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  241  ข้อ  9]
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบัตรพลเมืองผู้พิการ  (Disabled  Citizen  Card) จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)  [แผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  255  ข้อ  8]

โครงการบัตรพลเมืองอาวุโส  (Senior  Citizen  Card) จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)  [แผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  255  ข้อ  7]

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการพัฒนาอาคาร  สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ
หรือทุพลภาพ  และคนชรา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงอาคาร  สถานที่และสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพลภาพ  และคนชรา  (รายจ่ายเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  หน้า  253  ข้อ  3]

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,980,360 บาท

งบบุคลากร รวม 2,373,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,373,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,601,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ของพนักงาน
เทศบาล  กองช่าง  จํานวน  5  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ  ของพนักงานเทศบาล  กอง
ช่าง  จํานวน  3  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  และเงินค่าตอบ
แทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล  กองช่าง  ตามบัญชีอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  และเมืองพัทยา)  ท้าย
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  (ฉบับที่  10)  ลงวันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน)  ดังนี้
-  เงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่น  ระดับต้น  ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง/ผู้
อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วน  (ผู้อํานวยการกองช่าง)  จํานวน  1
  อัตรา  (3,500  บาท/เดือน)  เป็นเงิน  42,000  บาท
รวมเป็นเงิน  42,000  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 585,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษ  ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  กองช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)  ดังนี้
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  4
  อัตรา  เป็นเงิน  585,600  บาท
รวมเป็นเงิน  585,600  บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทั่วไป  กองช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)  ดังนี้
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  3
  อัตรา  เป็นเงิน  72,000  บาท
รวมเป็นเงิน  72,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 517,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  และค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2548  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าตักสิ่ง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (ราย
จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา  และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา  ค่า
ติดตั้งโทรศัพท์  ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุงท้องที่  หรือภาษีอื่น
ใด  ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการเช่า
ทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าเช่ายาน
พาหนะ  ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม  และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน  ค่ารับรอง  และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน)
หมายเหตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณราย
จ่าย  เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  โดยนําฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุด
หนุนทั่วไปที่ต้องนํามาจัดทํางบประมาณ  ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณฯ  ของปีงบประมาณที่ผ่านมา  มาคิดคํานวณการตั้งงบประมาณ
ตามอัตรา  (รายได้ไม่เกิน  50  ล้านบาท  ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน  3
 %  งบประมาณปี  พ.ศ. 2559  ตั้งไว้  35,300,000  บาท  คิดคํานวณ
อัตราร้อยละ  3  คือ  35,300,000 X 0.03  =  1,059,000  บาท)  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3446  ลงวัน
ที่  19  ตุลาคม  2548

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุง
รักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (วงเงินไม่
เกิน  5,000  บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  และอื่นๆ  ที่
ปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  และอื่นๆ  ที่ปรากฏใน
บัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ  นํ้ามันทา
ไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามัน
ก๊าด  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเตา  ถ่าน  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนก
งบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์  อาหารสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า  และ
อื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรอง
แสง  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน)

งบลงทุน รวม 90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)  [แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  260  ข้อ  2]

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 5,756,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,756,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,756,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการขยะแบบครบ
วงจร  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4/ว 1452  ลงวัน
ที่  27  พฤษภาคม  2541  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)  [แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  231  ข้อ  1]  ดังนี้
-  พนักงานคัดแยกขยะ  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  9,000  บาท/เดือน  รวม
เป็นเงิน  108,000  บาท
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โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนน  ทางเท้า  ไหล่ทาง  และ
พื้นที่อื่นๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลบ้านใต้

จํานวน 648,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนน  ทางเท้า  ไหล่
ทาง  และพื้นที่อื่นๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลบ้านใต้  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4/ว 1452  ลงวันที่  27
  พฤษภาคม  2541  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  หน้า  234  ข้อ  2]  ดังนี้
-  พนักงานรักษาความสะอาด  6  อัตราๆ ละ  9,000  บาท/เดือน  รวม
เป็นเงิน  648,000  บาท

โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร จํานวน 5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  2,493,380  บาท  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นเงิน  2,506,620  บาท  (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)  [แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  248  ข้อ  23]

งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการคลองสวย  นํ้าใส  คนไทยมีสุข จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบําบัดนํ้าเสีย)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  หน้า  249  ข้อ  25]

โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภคของเทศบาลตําบลบ้านใต้ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบําบัดนํ้าเสีย)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  หน้า  248  ข้อ  24]
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ)  [แผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  220  ข้อ  2]

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ)  [แผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  220  ข้อ  3]

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายตําบลบ้านใต้ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ)  [แผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  221  ข้อ  4]

โครงการส่งเสริมกีฬาตําบลบ้านใต้ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ)  [แผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  221  ข้อ  5]
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ดูแลรักษา  และพัฒนาสวนสาธารณะลานพระ
บรมราชานุเสาวรีย์  รัชกาลที่  5

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงสวนสาธารณะลานพระบรมราชานุ
เสาวรีย์  รัชกาลที่  5  (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงิน
เกินกว่า  5,000  บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ)  [แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  223  ข้อ  8]

โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  และพัฒนาสนามกีฬา  ศูนย์ออกกําลังกายหรือ
ศูนย์กีฬา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงสนามกีฬา  ศูนย์ออกกําลังกายหรือ
ศูนย์กีฬา  (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน
กว่า  5,000  บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ)  [แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  223  ข้อ  9]

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท

-  โครงการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน  นักศึกษา  และ
ประชาชน  อําเภอเกาะพะงัน  และระดับจังหวัดสุราษฎร์
ธานี  ประจําปี  2561 - 2564  เป็นเงิน  100,000  บาท  ตามหนังสือ
อําเภอเกาะพะงัน  ที่  สฎ  1618/1644  ลงวันที่  26  ตุลาคม  2559  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  หน้า  285  ข้อ  1]
หมายเหตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุน
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบ
ประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้  กรณีเทศบาล
เมืองและเทศบาลตําบล  ไม่เกินร้อยละสาม  (รายได้ของปีงบประมาณที่
ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ  เป็นเงิน  21,852,444.87  คิด
คํานวณอัตราร้อยละ  3  คือ  21,852,444.87 x 0.03  =  655,573.34
  บาท)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1791  ลงวัน
ที่  3  เมษายน  2560  ทั้งนี้  ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้  โดยอยู่ในวง
เงิน  100,000  บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 295,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)  [แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  224  ข้อ  10]

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา  ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระ
บรมราชินีนาถ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)  [แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  224  ข้อ  11]

โครงการจัดงานชักพระทางทะเล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)  [แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  225  ข้อ  12]

โครงการจัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)  [แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  225  ข้อ  13]
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โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)  [แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  225  ข้อ  14]

โครงการจัดงานวันรําลึกเสด็จประพาสต้น  รัชกาลที่  5 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)  [แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  226  ข้อ  15]

โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)  [แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  226  ข้อ  16]

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)  [แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  227  ข้อ  17]
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โครงการพิธีการสดุดีเนื่องในวันปิยะมหาราช จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)  [แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  227  ข้อ  18]

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง  ฟูลมูน  ปาร์ตี้  
(FULLMOON  PARTY)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  หน้า  230  ข้อ  22]

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 240,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและกําจัดศัตรูพืชมะพร้าว จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  หน้า  278  ข้อ  1]
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานและการพัฒนาของศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  หน้า  278  ข้อ  2]

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตนํ้ามันมะพร้าวบริสุทธิ  โดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านท้องนาง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  หน้า  281  ข้อ  7]

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 4,669,680 บาท

งบกลาง รวม 4,669,680 บาท
งบกลาง รวม 4,669,680 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในอัตรา
ร้อยละ  5  ของอัตราค่าจ้าง  (อัตราค่าจ้าง  หมายถึง  ค่าจ้างพนักงานจ้าง
และเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  เป็นเงิน  4,280,640  บาท)  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0809.5/ว
 81  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557  คิดคํานวณอัตราร้อยละ  5
  คือ  4,280,640 X 0.05  =   214,032.00  บาท  
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง  เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อัตราร้อยละ  5  ของเงินค่าจ้าง
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (อัตราค่าจ้าง  หมายถึง  ค่าจ้าง
พนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  เป็นเงิน  273,600
  บาท)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท
  0809.4/ว 1326  ลงวันที่  4  กรกฎาคม  2560  คิดคํานวณอัตราร้อย
ละ  10  คือ  273,600 X 0.10  =  27,360.00  บาท  ส่วนกลางจัดสรร
ให้ในส่วนของ อปท.  5 %  คิดเป็นเงิน  13,680  บาท  ให้ อปท. หักจาก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  5 %  คิดเป็นเงิน  13,680  บาท  
จึงขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  230,000
  บาท  (คิดคํานวณ  คือ  214,032.00 + 13,680  =  227,712.00
)  และตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นเงิน  20,000
  บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ  60  ปีบริบูรณ์ขึ้น
ไป  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2552  และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไว้แล้ว  โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้
สูงอายุ  ดังนี้
-  ผู้สูงอายุรายใหม่อายุ  60 - 69  ปี  จะได้รับ  600  บาท  (จํานวน  36
  คน  เป็นเงิน  21,600  บาท/เดือน  หรือคิดเป็นเงิน  259,200  บาท/ปี)
-  อายุ  60 - 69  ปี  จะได้รับ  600  บาท  (จํานวน  187  คน  เป็น
เงิน  112,200  บาท/เดือน  หรือคิดเป็นเงิน  1,346,400  บาท/ปี)
-  อายุ  70 - 79  ปี  จะได้รับ  700  บาท  (จํานวน  90  คน  เป็น
เงิน  63,000  บาท/เดือน  หรือคิดเป็นเงิน  756,000  บาท/ปี)
-  อายุ  80 - 89  ปี  จะได้รับ  800  บาท  (จํานวน  84  คน  เป็น
เงิน  67,200  บาท/เดือน  หรือคิดเป็นเงิน  806,400  บาท/ปี)
-  อายุ  90  ปีขึ้นไป  จะได้รับ  1,000  บาท  (จํานวน  12  คน  เป็น
เงิน  12,000  บาท/เดือน  หรือคิดเป็นเงิน  144,000  บาท/ปี)
รวมจํานวนผู้สูงอายุ  409  คน  รวมเป็นเงิน  3,312,000  บาท/ปี
ใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  โดยคํานวณจากอัตรา
เฉลี่ยการเพิ่มขึ้น  3  ปีย้อนหลัง  และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกใน
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ  (ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
  จํานวนผู้สูงอายุ  420  คน , ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  จํานวนผู้
สูงอายุ  406  คน , ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  จํานวนผู้สูง
อายุ  382  คน)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด  ที่ มท  0810.6/ว 1234  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2560  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง)  [แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  251  ข้อ  1]

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 393,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑ์ที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงิน
เบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  โดยคนพิการที่มี
สิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ  800  บาทต่อเดือน  (ตามมติคณะ
รัฐมนตรี  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557)  จํานวน  41  คน  ใช้
ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย
ความพิการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  โดยคํานวณจากอัตรา
เฉลี่ยการเพิ่มขึ้น  3  ปี  ย้อนหลัง  และข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้บันทึก
ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ  (ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
. 2560  จํานวนคนพิการ  40  คน , ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
. 2559  จํานวนคนพิการ  40  คน , ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
. 2558  จํานวนคนพิการ  33  คน)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท  0810.6/ว 1234  ลงวัน
ที่  23  มิถุนายน  2560  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผน
งานงบกลาง  งบกลาง)  [แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  หน้า  252  ข้อ  2]

สํารองจ่าย จํานวน 114,080 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่มีความจําเป็นเกิดขึ้น  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน  ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในหมวดใดหมวด
หนึ่ง  หรืองบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ  ผู้บริหารจะได้จัดสรรตาม
ระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 130,000 บาท
-  เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  เพื่อจ่าย
เป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ  เงินสมทบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่หรือเทศบาล  ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  50
  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ  (คิดคํานวณ  คือ  175,050 X 0.50  =  87,525.00)  จึงขอตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายไว้เป็นเงิน  90,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง)
หมายเหตุ  เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาะแห่ง
ชาติในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  ตามที่คณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด  และสําหรับปีงบ
ประมาณ  2557  ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน  45  บาทต่อประชาชนใน
พื้นที่หนึ่งคน  (จํานวนประชาชนในพื้นที่  จํานวน  3,890  คน)  คิด
คํานวณ  คือ  45 X 3,890  =  175,050  บาท  ตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ. 2557  แจ้งตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0891.3/ว
 1263  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2557  
-  ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  (ส.ท.ท.)  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  (ส.ท.ท.)  โดยคํานวณ
จ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว  (ราย
รับจริงของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  21,852,444.87
  บาท)  โดยไม่รวมเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท  คิดคํานวณอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วน
หก  คือ  21,852,444.87 X 0.00167 = 36,493.58  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4/ว 2787  ลงวันที่  18
  พฤศจิกายน  2542  และตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย  (ส.ท.ท.)  ที่  ส.ท.ท.  562/2555  ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2555  จึงขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นเงิน  40,000
  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 470,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบ
ท.)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดส่งเงินสมทบ กบท
.  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  จํานวนเงินส่งสมทบให้คํานวณจาก
ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  โดยไม่ต้องนํารายรับประเภท
พันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้  และเงินอุดหนุน  มารวม
คํานวณ  เทศบาลและเมืองพัทยาให้คํานวณในอัตราร้อยละ  2  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  และองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้คํานวณในอัตรา
ร้อยละ  1  ทศนิยม  2  ตําแหน่ง  หรือหากประสงค์จะส่งเงินสมทบเป็น
จํานวนเต็มบาท  กรณีคํานวณแล้วมีเศษสตางค์  จะปัดทิ้งหรือจะปัดขึ้น
เป็น  1  บาท  ก็ได้โดยถือว่าได้ส่งเงินสมทบครบถ้วนถูกต้อง  ดังนั้น  คิด
คํานวณอัตราร้อย
ละ  2  ทศนิยม  2  ตําแหน่ง  คือ  23,202,000 
X 0.02  =  464,040.00  บาท  จึงขอตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เป็น
เงิน  470,000  บาท  ตามหนังสือสํานักงาน กบท.  ที่  มท  0808.5/ว
 29  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง  งบกลาง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 130,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 250,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,312,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

470,000

สํารองจ่าย 114,080

เบียยังชีพคนพิการ 393,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 585,600 1,954,080 387,360

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 72,000 24,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 72,000 202,140 72,000

เงินเดือนพนักงาน 1,601,760 297,900 788,040

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 10,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 130,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 250,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,312,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

470,000

สํารองจ่าย 114,080

เบียยังชีพคนพิการ 393,600

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 1,167,960 4,095,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 96,000 192,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 113,100 459,240

เงินเดือนพนักงาน 5,273,940 7,961,640

เงินประจําตําแหน่ง 330,000 372,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 60,000

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 35,000 10,000 20,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ  ของที
ระลึก  ของรางวัล  
หรือเงินรางวัล
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร

30,000 10,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถินสัมพันธ์ 10,000

โครงการคลองสวย  นํา
ใส  คนไทยมีสุข 5,000

โครงการควบคุมและ
กําจัดศัตรูพืชมะพร้าว 200,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านภัยยาเสพ
ติด

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา  
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 120,000 162,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 240,000 305,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ  ของที
ระลึก  ของรางวัล  
หรือเงินรางวัล

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร

170,000 230,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 10,000 10,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา

5,000 5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถินสัมพันธ์ 10,000

โครงการคลองสวย  นํา
ใส  คนไทยมีสุข 5,000

โครงการควบคุมและ
กําจัดศัตรูพืชมะพร้าว 200,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านภัยยาเสพ
ติด

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา  
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา  
ของสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ  พระบรม
ราชินีนาถ

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 20,000

โครงการจัดงานชัก
พระทางทะเล 10,000

โครงการจัดงานเนือง
ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 10,000

โครงการจัดงานวันเข้า
พรรษา 10,000

โครงการจัดงานวัน
ท้องถินไทย

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล
โครงการจัดงานวัน
รําลึกเสด็จประพาสต้น  
รัชกาลที  5

200,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ 10,000

โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

10,000

โครงการจัดทําแผน
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
โครงการจัดทําวารสาร
ของเทศบาลตําบลบ้าน
ใต้

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพือการจัด
ทําแผนพัฒนาและ
แผนชุมชน

โครงการจ้าง
เหมาบริการทําความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบ้าน
ใต้

108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา  
ของสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ  พระบรม
ราชินีนาถ

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 20,000

โครงการจัดงานชัก
พระทางทะเล 10,000

โครงการจัดงานเนือง
ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 10,000

โครงการจัดงานวันเข้า
พรรษา 10,000

โครงการจัดงานวัน
ท้องถินไทย 5,000 5,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 5,000 5,000

โครงการจัดงานวัน
รําลึกเสด็จประพาสต้น  
รัชกาลที  5

200,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ 10,000

โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

10,000

โครงการจัดทําแผน
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000 100,000

โครงการจัดทําวารสาร
ของเทศบาลตําบลบ้าน
ใต้

5,000 5,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพือการจัด
ทําแผนพัฒนาและ
แผนชุมชน

10,000 10,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการทําความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบ้าน
ใต้

108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้าง
เหมาบริการระบบ
บริหารจัดการขยะแบบ
ครบวงจร

108,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการรักษา
ความสะอาดถนน  ทาง
เท้า  ไหล่ทาง  และ
พืนทีอืนๆ ภายในเขต
เทศบาลตําบลบ้านใต้

648,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพนําอุปโภค
บริโภคของเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

5,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบครบวงจร 5,000,000

โครงการบริหารจัดการ
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินของเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

10,000

โครงการบัตรพลเมือง
ผู้พิการ  (Disabled  
Citizen  Card)

5,000

โครงการบัตรพลเมือง
อาวุโส  (Senior  
Citizen  Card)

5,000

โครงการประชา
สัมพันธ์และจัดเก็บ
ภาษีเคลือนที

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

10,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

20,000

โครงการฝึกอบรมหรือ
ฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เทศบาลตําบลบ้านใต้

10,000

วันทีพิมพ์ : 26/9/2560  16:16:52 หน้า : 7/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้าง
เหมาบริการระบบ
บริหารจัดการขยะแบบ
ครบวงจร

108,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการรักษา
ความสะอาดถนน  ทาง
เท้า  ไหล่ทาง  และ
พืนทีอืนๆ ภายในเขต
เทศบาลตําบลบ้านใต้

648,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพนําอุปโภค
บริโภคของเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

5,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบครบวงจร 5,000,000

โครงการบริหารจัดการ
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินของเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

10,000

โครงการบัตรพลเมือง
ผู้พิการ  (Disabled  
Citizen  Card)

5,000

โครงการบัตรพลเมือง
อาวุโส  (Senior  
Citizen  Card)

5,000

โครงการประชา
สัมพันธ์และจัดเก็บ
ภาษีเคลือนที

30,000 30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

10,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

20,000

โครงการฝึกอบรมหรือ
ฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เทศบาลตําบลบ้านใต้

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาและ
เพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ท้องถิน  สมาชิกสภา
ท้องถิน  พนักงานส่วน
ท้องถิน  และพนักงาน
จ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

โครงการพิธีการสดุดี
เนืองในวันปิยะ
มหาราช

5,000

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันโรคระบาดและ
โรคติดต่อ  (คุมกําเนิด
สุนัขและแมว)

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายตําบล
บ้านใต้

5,000

โครงการส่งเสริมกีฬา
ตําบลบ้านใต้ 5,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงาน
และการพัฒนาของ
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตําบล

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการผลิตนํามัน
มะพร้าวบริสุทธิ  
โดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านท้องนาง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาและ
เพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ท้องถิน  สมาชิกสภา
ท้องถิน  พนักงานส่วน
ท้องถิน  และพนักงาน
จ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

5,000 5,000

โครงการพิธีการสดุดี
เนืองในวันปิยะ
มหาราช

5,000

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันโรคระบาดและ
โรคติดต่อ  (คุมกําเนิด
สุนัขและแมว)

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายตําบล
บ้านใต้

5,000

โครงการส่งเสริมกีฬา
ตําบลบ้านใต้ 5,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงาน
และการพัฒนาของ
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตําบล

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการผลิตนํามัน
มะพร้าวบริสุทธิ  
โดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านท้องนาง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมแหล่ง
ท่องเทียวเพือ
นันทนาการและบันเทิง 
 ฟูลมูน  ปาร์ตี  
(FULLMOON  
PARTY)

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

382,800

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 45,000 5,000 10,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 10,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 5,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 100,000 300,000 20,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 872,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 20,000 5,000 5,000

วัสดุอืน

วัสดุการศึกษา 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมแหล่ง
ท่องเทียวเพือ
นันทนาการและบันเทิง 
 ฟูลมูน  ปาร์ตี  
(FULLMOON  
PARTY)

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

382,800

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 35,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 55,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 155,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 60,000 480,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 45,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 872,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 25,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 120,000 150,000

วัสดุอืน 5,000 5,000

วัสดุการศึกษา 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 80,000 80,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000 5,000

ค่าไฟฟ้า 180,000 180,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 90,000 100,000 10,000 10,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง  
ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
และพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
บ้านใต้

100,000

โครงการก่อสร้าง  
ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
และพัฒนาอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

โครงการก่อสร้าง  
ปรับปรุง  ดูแลรักษา  
และพัฒนาสวน
สาธารณะลานพระบรม
ราชานุเสาวรีย์  รัชกาล
ที  5

10,000

โครงการปรับปรุง  
ซ่อมแซม  และพัฒนา
สนามกีฬา  ศูนย์ออก
กําลังกายหรือศูนย์กีฬา

10,000

โครงการพัฒนาอาคาร 
 สถานทีและสิงอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู้
พิการหรือทุพลภาพ  
และคนชรา

10,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 75,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 100,000 1,480,000

รวม 4,669,680 240,000 485,000 8,746,360 20,000 3,168,120 4,280,200 90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 70,000 280,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง  
ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
และพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
บ้านใต้

100,000

โครงการก่อสร้าง  
ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
และพัฒนาอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

100,000 100,000

โครงการก่อสร้าง  
ปรับปรุง  ดูแลรักษา  
และพัฒนาสวน
สาธารณะลานพระบรม
ราชานุเสาวรีย์  รัชกาล
ที  5

10,000

โครงการปรับปรุง  
ซ่อมแซม  และพัฒนา
สนามกีฬา  ศูนย์ออก
กําลังกายหรือศูนย์กีฬา

10,000

โครงการพัฒนาอาคาร 
 สถานทีและสิงอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู้
พิการหรือทุพลภาพ  
และคนชรา

10,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 70,000 70,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 75,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,580,000

รวม 11,300,640 33,000,000
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