




เทศบาลตําบลโพทะเล

เขต/อําเภอ โพทะเล    จังหวัดพิจิตร

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

333 หมู่ 3  ซอยเทศบาล 1 ซอย 1  ถนนโพทะเล-บางมูลนาก  แขวง/ตําบล โพทะเล
  เขต/อําเภอ โพทะเล  จังหวัดพิจิตร  66130

พืนที 0.75 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 2,633 คน

ชาย 1,280 คน

หญิง 1,353 คน

ข้อมูล ณ วันที 27 สิงหาคม 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลโพทะเล

อําเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพทะเล

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลโพทะเล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลโพ
ทะเลอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลโพทะเลจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 61,589,367.79 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 43,860,856.46 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 15,211,537.66 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 7 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 35,584,730.82 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 655,863.70 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 344,884.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 1,094,562.82 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 64,986.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,656,967.30 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 18,767,467.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 25,190,444.63 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 5,362,585.38 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,126,065.88 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,605,963.37 บาท

งบลงทุน จํานวน 251,030.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,844,800.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลโพทะเล
อําเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 693,562.00 648,500.00 663,300.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 423,716.00 411,000.00 332,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,169,151.60 1,275,500.00 1,225,200.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 71,514.00 43,500.00 70,000.00

หมวดรายได้จากทุน 2,185.00 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,360,128.60 2,388,500.00 2,301,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 17,176,017.86 17,611,500.00 17,699,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 17,176,017.86 17,611,500.00 17,699,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 18,505,696.00 20,000,000.00 20,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 18,505,696.00 20,000,000.00 20,000,000.00

รวม 38,041,842.46 40,000,000.00 40,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 5,101,508.00 6,147,179.00 6,541,552.00

งบบุคลากร 11,006,675.90 14,868,040.00 15,304,460.00

งบดําเนินงาน 9,435,240.49 14,429,781.00 13,576,088.00

งบลงทุน 77,900.00 465,000.00 250,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,845,680.00 4,090,000.00 4,327,900.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 29,467,004.39 40,000,000.00 40,000,000.00

รวม 29,467,004.39 40,000,000.00 40,000,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลโพทะเล

อําเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลโพทะเล
อําเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 12,836,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,125,480

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 11,565,948

แผนงานสาธารณสุข 1,368,100

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,234,420

แผนงานเคหะและชุมชน 4,387,660

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 32,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 390,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 518,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 6,541,552

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 40,000,000



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,097,600 1,253,640 1,821,600 8,172,840

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,472,960 1,253,640 1,821,600 5,548,200

งบดําเนินงาน 3,226,000 487,000 848,000 4,561,000

    ค่าตอบแทน 247,000 36,000 88,000 371,000

    ค่าใช้สอย 1,769,000 441,000 472,000 2,682,000

    ค่าวัสดุ 250,000 10,000 288,000 548,000

    ค่าสาธารณูปโภค 960,000 0 0 960,000

งบลงทุน 44,000 0 47,000 91,000

    ค่าครุภัณฑ์ 44,000 0 47,000 91,000

งบเงินอุดหนุน 12,000 0 0 12,000

    เงินอุดหนุน 12,000 0 0 12,000

                                             รวม 8,379,600 1,740,640 2,716,600 12,836,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 465,480 0 465,480

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 465,480 0 465,480

งบดําเนินงาน 500,000 160,000 660,000

    ค่าตอบแทน 20,000 50,000 70,000

    ค่าใช้สอย 60,000 110,000 170,000

    ค่าวัสดุ 420,000 0 420,000

                                             รวม 965,480 160,000 1,125,480

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโพทะเล

อําเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,677,120 1,467,740 3,144,860

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,677,120 1,467,740 3,144,860

งบดําเนินงาน 131,200 4,153,888 4,285,088

    ค่าตอบแทน 1,200 13,600 14,800

    ค่าใช้สอย 100,000 1,895,820 1,995,820

    ค่าวัสดุ 30,000 2,244,468 2,274,468

งบเงินอุดหนุน 0 4,136,000 4,136,000

    เงินอุดหนุน 0 4,136,000 4,136,000

                                             รวม 1,808,320 9,757,628 11,565,948

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 847,200 0 847,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 847,200 0 847,200

งบดําเนินงาน 152,000 200,000 352,000

    ค่าตอบแทน 72,000 0 72,000

    ค่าใช้สอย 60,000 170,000 230,000

    ค่าวัสดุ 20,000 30,000 50,000

งบลงทุน 0 59,000 59,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 59,000 59,000

งบเงินอุดหนุน 0 109,900 109,900

    เงินอุดหนุน 0 109,900 109,900

                                             รวม 999,200 368,900 1,368,100



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 972,420 972,420

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 972,420 972,420

งบดําเนินงาน 262,000 262,000

    ค่าตอบแทน 77,000 77,000

    ค่าใช้สอย 180,000 180,000

    ค่าวัสดุ 5,000 5,000

                                             รวม 1,234,420 1,234,420

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 751,500 0 0 950,160 1,701,660

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 751,500 0 0 950,160 1,701,660

งบดําเนินงาน 666,000 300,000 30,000 1,590,000 2,586,000

    ค่าตอบแทน 46,000 0 0 30,000 76,000

    ค่าใช้สอย 530,000 0 0 1,170,000 1,700,000

    ค่าวัสดุ 90,000 300,000 30,000 390,000 810,000

งบลงทุน 0 0 0 100,000 100,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 100,000 100,000

                                             รวม 1,417,500 300,000 30,000 2,640,160 4,387,660

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 32,000 32,000

    ค่าใช้สอย 32,000 32,000

                                             รวม 32,000 32,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 60,000 260,000 320,000

    ค่าใช้สอย 60,000 260,000 320,000

งบเงินอุดหนุน 0 70,000 70,000

    เงินอุดหนุน 0 70,000 70,000

                                             รวม 60,000 330,000 390,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบดําเนินงาน 134,000 384,000 518,000

    ค่าใช้สอย 84,000 264,000 348,000

    ค่าวัสดุ 50,000 120,000 170,000

                                             รวม 134,000 384,000 518,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,541,552 6,541,552

    งบกลาง 6,541,552 6,541,552

                                             รวม 6,541,552 6,541,552





ปี 2559 ปี 2560

441,644.50 426,233.00 -2.60

377.64 336.00 -40.00

159,121.00 172,633.00 17.49

6,450.00 94,360.00 0.00

607,593.14 693,562.00

9,675.00 141,540.00 -100.00

1,935.00 28,308.00 -100.00

0.00 108.00 0.00

197,255.00 189,745.00 31.58

12,500.00 13,200.00 0.00

740.00 840.00 -50.00

360.00 730.00 0.00

0.00 20.00 50.00

36,046.00 19,400.00 0.00

37,045.00 3,425.00 -75.00

0.00 40.00 0.00

20,800.00 20,350.00 0.00

3,800.00 4,350.00 66.67

736.50 600.00 0.00

490.00 1,060.00 0.00

0.00 0.00 0.00

321,382.50 423,716.00

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น               445,318.00 441,500.00 % 430,000.00

     ภาษีป้าย               142,632.00 151,500.00 % 178,000.00

     ภาษีบ ารุงท้องที่

รายงานประมาณการรายรับ

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลโพทะเล

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

อ าเภอ โพทะเล  จังหวัดพิจิตร

                     147.82 500.00 % 300.00

รวมหมวดภาษีอากร              663,367.82 648,500.00 663,300.00

     อากรการฆ่าสัตว์                 75,270.00 55,000.00 % 55,000.00

     ค่าธรรมเนยีมโรงฆ่าสัตว์               135,486.00 100,000.00 % 0.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการควบคุมอาคาร  0.00 500.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนยีมโรงพักสัตว์                              -   25,000.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนยีมในการออกหนงัสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหนา่ย

อาหารหรือสะสมอาหาร
                12,150.00 15,000.00 % 15,000.00

     ค่าธรรมเนยีมเก็บและขนมูลฝอย               185,155.00 190,000.00 % 250,000.00

     ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับทะเบียนพาณิชย์                      390.00 1,000.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับทะเบียนราษฎร                      980.00 2,000.00 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก                 33,400.00 30,000.00 % 30,000.00

     ค่าธรรมเนยีมอ่ืน ๆ                   1,120.00 1,000.00 % 1,500.00

     ค่าปรับอ่ืน ๆ  0.00 1,000.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา                   1,310.00 20,000.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนญุาตจ าหนา่ยสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ                   3,350.00 3,000.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนญุาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ                 20,500.00 20,000.00 % 20,000.00

     ค่าใบอนญุาตเกีย่วกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง                      500.00 1,000.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนญุาตเกีย่วกับการควบคุมอาคาร                   1,624.00 1,000.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต              395,985.00 411,000.00 332,500.00

     ค่าใบอนญุาตอ่ืนๆ                        20.00 500.00 % 500.00



ปี 2559 ปี 2560

559,400.00 575,100.00 3.64

725,475.13 555,429.60 -12.19

0.00 0.00 0.00

27,509.00 38,622.00 60.00

1,312,384.13 1,169,151.60

0.00 0.00 -100.00

200.00 0.00 -100.00

1,698.00 19,276.00 100.00

38,795.00 52,238.00 62.16

40,693.00 71,514.00

9,500.00 2,185.00 0.00

9,500.00 2,185.00

423,195.59 218,755.36 -37.50

13,222,997.57 13,540,580.69 0.00

1,068,893.12 1,038,319.36 0.00

22,188.59 22,534.54 25.00

579,039.75 586,626.77 -100.00

1,245,519.30 1,413,701.49 66.67

20,829.00 22,828.00 15.00

23,188.23 36,732.10 60.00

22,623.97 18,292.95 -33.33

294,222.00 276,405.00 0.00

1,552.00 1,241.60 300.00

16,924,249.12 17,176,017.86

12,577,778.00 18,505,696.00 0.00

12,577,778.00 18,505,696.00

31,793,579.89 38,041,842.46

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายรับจริง ประมาณการ

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่               596,470.00 550,000.00 % 570,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ                      500.00 500.00 % 500.00

     ดอกเบ้ีย               640,368.26 700,000.00 % 614,700.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน           1,237,338.26 1,275,500.00 1,225,200.00

     รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ  0.00 25,000.00 % 40,000.00

     เงินทีมี่ผู้อุทิศให้  0.00 500.00 % 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าจ าหนา่ยแบบพิมพ์และค าร้อง                 15,418.00 5,000.00 % 10,000.00

     ค่าขายแบบแปลน                   6,000.00 1,000.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                81,233.00 43,500.00 70,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ                 59,815.00 37,000.00 % 60,000.00

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 10,000.00 % 10,000.00

หมวดรายได้จากทุน

หมวดภาษีจัดสรร

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 10,000.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ          12,746,625.96 14,000,000.00 % 14,000,000.00

     ภาษีและค่าธรรมเนยีมรถยนต์และล้อเล่ือน               539,907.99 400,000.00 % 250,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ                 26,765.94 20,000.00 % 25,000.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ            1,081,546.25 1,035,000.00 % 1,035,000.00

     ภาษีสรรพสามิต            1,009,745.67 1,200,000.00 % 2,000,000.00

     ภาษีสุรา               585,502.98 580,000.00 % 0.00

     ค่าภาคหลวงแร่                 22,260.49 25,000.00 % 40,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนยีมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  0.00 20,000.00 % 23,000.00

     ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น               347,456.00 300,000.00 % 300,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                 28,724.19 30,000.00 % 20,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร         16,406,741.47 17,611,500.00 17,699,000.00

     ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ                 18,206.00 1,500.00 % 6,000.00

     เงินอุดหนนุทัว่ไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ละภารกิจ

ถ่ายโอนเลือกท า
         14,179,177.00 20,000,000.00 % 20,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมทุกหมวด         32,963,842.55 40,000,000.00 40,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         14,179,177.00 20,000,000.00 20,000,000.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลโพทะเล

อําเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 40,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 663,300 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 430,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 300 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับยอดทีคาดว่าจะเก็บได้
ภาษีป้าย จํานวน 178,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 55,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีแล้ว  คาดว่าจะเก็บได้เท่าเดิม
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 332,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีแล้ว  คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีแล้ว  คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีแล้ว  คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
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ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีแล้ว  คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีแล้ว  คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,225,200 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 570,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
ดอกเบีย จํานวน 614,700 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีแล้ว คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 70,000 บาท
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,699,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
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ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 14,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีแล้ว  คาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,035,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีแล้ว  คาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 23,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 6,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดทีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 20,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 20,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีแล้ว  คาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม
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ปี 2559 ปี 2560

695,520.00 695,520.00 0 %

120,000.00 120,000.00 0 %

120,000.00 120,000.00 0 %

198,720.00 198,720.00 0 %

1,490,400.00 1,490,400.00 0 %

2,624,640.00 2,624,640.00

1,422,320.00 1,501,060.00 26.8 %

79,800.00 84,000.00 0 %

121,800.00 126,000.00 0 %

207,860.00 212,700.00 -100 %

190,920.00 151,080.00 3.97 %

18,500.00 8,340.00 -100 %

2,041,200.00 2,083,180.00

4,665,840.00 4,707,820.00

43,250.00 18,000.00 -74.29 %

0.00 0.00 100 %

144,000.00 114,000.00 33.33 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลโพทะเล

อ าเภอโพทะเล    จังหวัดพิจิตร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  0.00 0.00 20,000

ค่าเช่าบ้าน             136,800.00 108,000.00 144,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่
              35,700.00 70,000.00 18,000

รวมงบบุคลากร         4,581,215.00 4,837,660.00 5,097,600

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจ้าง               36,000.00 2,300.00 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         1,956,575.00 2,213,020.00 2,472,960

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า             198,990.00 184,000.00 0

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง             266,085.00 157,200.00 163,440

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน               67,200.00 84,000.00 84,000

เงินประจ าต าแหนง่               98,700.00 144,000.00 144,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังาน         1,289,600.00 1,641,520.00 2,081,520

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่         1,490,400.00 1,490,400.00 1,490,400

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

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก             120,000.00 120,000.00 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานกุาร/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล
            198,720.00 198,720.00 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก             695,520.00 695,520.00 695,520

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก             120,000.00 120,000.00 120,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

16,885.00 42,785.00 0 %

204,135.00 174,785.00

558,114.00 588,786.71 -100 %

0.00 0.00 100 %

250,843.80 23,905.00 -36.88 %

 244,888.00 213,172.00 0 %

 0.00 0.00 0 %

 1,000.00 1,000.00 0 %

 8,450.00 7,360.00 -50 %

 0.00 0.00 -100 %

 0.00 0.00 200 %

 0.00 0.00 0 %

0.00 26,676.00 -37.5 %

               51,000.00 134,880.00 -66.67 %

        1,114,295.80 995,779.71

59,000.00 26,890.00 -40 %

0.00 0.00 -100 %

2,500.00 12,000.00 0 %

63,420.00 48,900.00 50 %

4,000.00 9,600.00 100 %

128,920.00 97,390.00

วัสดุคอมพิวเตอร์                 4,000.00 10,000.00 20,000

รวมค่าวัสดุ            130,162.00 260,000.00 250,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง               29,460.00 50,000.00 50,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน               96,702.00 100,000.00 150,000

วัสดุส านกังาน  0.00 50,000.00 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  0.00 50,000.00 0

รวมค่าใช้สอย         1,424,916.79 2,237,000.00 1,769,000

ค่าวัสดุ

โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนกังานและลูกจ้างของเทศบาลต าบลโพทะเล
            322,590.00 160,000.00 100,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม               12,956.40 150,000.00 50,000

โครงการปลูกจิตส านกึการเป็นข้าราชการทีดี่แก่คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล พนกังาน ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้างของ

เทศบาลต าบลโพทะเล

 0.00 10,000.00 30,000

โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดการ

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
              42,860.00 20,000.00 20,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล  24  เมษายน                 9,720.00 20,000.00 10,000

โครงการจ้างนกัเรียนนกัศึกษามาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน

และวันหยุด
 0.00 10,000.00 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง  0.00 200,000.00 200,000

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

รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ
  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             187,736.00 300,000.00 300,000

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ  0.00 0.00                 700,000

รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ             246,634.00 564,000.00 356,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ             601,420.39 800,000.00 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร               16,900.00 65,000.00 65,000

รวมค่าตอบแทน            189,400.00 243,000.00 247,000



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

576,569.82 585,323.49 0 %

96,377.72 85,922.29 -23.08 %

15,116.27 7,741.78 0 %

5,276.00 2,876.00 0 %

49,754.30 43,137.22 27.27 %

743,094.11 725,000.78

2,190,444.91 1,992,955.49

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

26,800.00 0.00 0 %

173,600.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

9,900.00 0.00 0 %

24,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

               21,800.00 0.00 100 %

7,000.00 0.00 0 %

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้)
0.00 0.00 22,000

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ชนดิเลเซอร์ 0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม 0.00 22,500.00 0

ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0

ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 0.00 0.00 8,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 0.00 0.00 5,500

ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 0.00 0.00 5,500

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนดิแขวน 0.00 94,000.00 0

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 0.00 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนดิแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 0.00 0.00 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนดิแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 0.00 0.00 0

ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีพนกังาน 0.00 4,500.00 0

ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีหวัหนา้งาน 0.00 2,500.00 0

ครุภัณฑ์ส านกังาน

ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีผู้บริหาร 0.00 4,000.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค            860,199.26 975,000.00 960,000

รวมงบด าเนินงาน         2,604,678.05 3,715,000.00 3,226,000

ค่าบริการไปรษณีย์                 6,068.00 10,000.00 10,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม               39,757.26 55,000.00 70,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล               93,114.74 130,000.00 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์               21,514.12 30,000.00 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า             699,745.14 750,000.00 750,000



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

263,600.00 10,000.00

263,600.00 10,000.00

9,907.69 12,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

9,907.69 12,000.00

9,907.69 12,000.00

7,129,792.60 6,722,775.49

597,740.00 617,760.00 3.66 %

13,500.00 18,000.00 0 %

108,000.00 108,000.00 0 %

12,000.00 12,000.00 0 %

731,240.00 755,760.00

731,240.00 755,760.00

36,000.00 36,000.00 0 %

36,000.00 36,000.00

220,200.00 281,049.03 -100 %

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ             227,435.00 376,000.00 0

ค่าเช่าบ้าน               31,500.00 36,000.00 36,000

รวมค่าตอบแทน              31,500.00 36,000.00 36,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)            642,884.00 1,215,780.00 1,253,640

รวมงบบุคลากร            642,884.00 1,215,780.00 1,253,640

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง             108,000.00 108,000.00 108,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจ้าง               12,000.00 12,000.00 12,000

เงินเดือนพนกังาน             522,884.00 1,035,780.00 1,073,640

เงินประจ าต าแหนง่  0.00 60,000.00 60,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารทั่วไป         7,212,233.05 8,700,560.00 8,379,600

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวมเงินอุดหนุน              12,000.00 12,000.00 12,000

รวมงบเงินอุดหนุน              12,000.00 12,000.00 12,000

เงินอุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่               12,000.00 12,000.00 0

อุดหนนุโครงการขอรับเงินอุดหนนุเพ่ือสนบัสนนุการด าเนนิงาน

ของสถานทีก่ลางศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตอ าเภอโพทะเล  จังหวัด

พิจิตร

0.00 0.00 12,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์              14,340.00 135,900.00 44,000

รวมงบลงทุน              14,340.00 135,900.00 44,000

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 0.00 8,400.00 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 2,500

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               14,340.00



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

0.00 0.00 100 %

2,450.00 825.00 0 %

28,226.00 47,420.00 0 %

3,882.00 3,798.00 0 %

2,500.00 1,400.00 0 %

257,258.00 334,492.03

0.00 0.00 -100 %

0.00 4,200.00 -83.33 %

0.00 2,650.00 0 %

0.00 6,850.00

293,258.00 377,342.03

53,600.00 0.00 0 %

86,800.00 0.00 0 %

0.00 8,000.00 0 %

0.00 3,100.00 0 %

140,400.00 11,100.00

316,000.00 0.00 0 %

316,000.00 0.00

456,400.00 11,100.00

1,480,898.00 1,144,202.03

งานบริหารงานคลัง

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ            913,504.00 1,712,780.00 1,740,640

โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบเสียงตามสาย 0.00 0.00 0

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0

ค่าจัดซ้ือตู้กระจกบานเล่ือน 0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนดิแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 0.00 0.00 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนดิแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 0.00 0.00 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านกังาน

รวมงบด าเนินงาน            270,620.00 497,000.00 487,000

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 5,000.00 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 40,000.00 10,000

วัสดุส านกังาน 0.00 5,000.00 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 30,000.00 5,000

รวมค่าใช้สอย            239,120.00 421,000.00 441,000

ค่าวัสดุ

โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล                 5,535.00 0.00 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                 3,700.00 10,000.00 10,000

รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ
  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  0.00 30,000.00 30,000

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ  0.00 0.00 396,000

รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ                 2,450.00 5,000.00 5,000



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

1,119,398.25 1,038,096.75 7.88 %

31,500.00 29,693.55 0 %

108,000.00 108,000.00 0 %

12,000.00 12,000.00 0 %

1,270,898.25 1,187,790.30

1,270,898.25 1,187,790.30

60,000.00 65,193.55 0 %

                 8,647.50 64,050.00 -75 %

68,647.50 129,243.55

175,000.00 259,450.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

53,814.00 42,090.00 -9.09 %

5,875.00 4,875.00 0 %

7,530.00 8,110.00 0 %

242,219.00 314,525.00

148,446.55 198,910.00 0 %

27,398.00 34,219.00 0 %

0.00 0.00 0 %

5,350.00 5,000.00 0 %

49,847.00 49,000.00 -57.14 %

231,041.55 287,129.00

541,908.05 730,897.55รวมงบด าเนินงาน            523,150.35 967,000.00 848,000

วัสดุคอมพิวเตอร์               34,890.00 70,000.00 30,000

รวมค่าวัสดุ            236,792.35 378,000.00 288,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                    900.00 2,000.00 2,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                 6,700.00 6,000.00 6,000

วัสดุส านกังาน             134,644.05 250,000.00 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว               59,658.30 50,000.00 50,000

รวมค่าใช้สอย            206,553.00 471,000.00 472,000

ค่าวัสดุ   

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและการช าระภาษี 6,250.00 10,000.00 10,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                 1,920.00 20,000.00 20,000

รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ
  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ               14,183.00 110,000.00 100,000

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ             184,200.00 331,000.00 0

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ  0.00 0.00 342,000

รวมค่าตอบแทน              79,805.00 118,000.00 88,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                 7,805.00 40,000.00 10,000

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน               72,000.00 78,000.00 78,000

รวมงบบุคลากร         1,238,763.60 1,701,640.00 1,821,600

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจ้าง               12,000.00 12,000.00 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         1,238,763.60 1,701,640.00 1,821,600

เงินประจ าต าแหนง่               35,000.00 60,000.00 60,000

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง             108,000.00 108,000.00 108,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังาน         1,083,763.60 1,521,640.00 1,641,600

งบบุคลากร



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

21,800.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

21,800.00 0.00

21,800.00 0.00

1,834,606.30 1,918,687.85

10,445,296.90 9,785,665.37

200,040.00 205,380.00 6.86 %

216,000.00 216,000.00 0 %

24,000.00 24,000.00 0 %

440,040.00 445,380.00

440,040.00 445,380.00

0.00 0.00 100 %

0.00 3,600.00 0 %

0.00 3,600.00

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร               47,000.00

รวมค่าตอบแทน 0.00 10,000.00 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่
0.00 0.00 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 10,000.00 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)            428,970.00 451,000.00 465,480

รวมงบบุคลากร            428,970.00 451,000.00 465,480

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง             216,000.00 216,000.00 216,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจ้าง               24,000.00 24,000.00 24,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า             188,970.00 211,000.00 225,480

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป         9,934,651.00 13,117,480.00 12,836,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงบลงทุน              47,000.00 35,500.00 47,000

รวมงานบริหารงานคลัง         1,808,913.95 2,704,140.00 2,716,600

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 0.00 21,000.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์              47,000.00 35,500.00 47,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจิตอล 0.00 9,000.00 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 0.00 0.00 47,000

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 5,500.00 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านกังาน

งบลงทุน



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

16,500.00 0.00 0 %

42,550.00 92,084.42 0 %

59,050.00 92,084.42

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

103,900.00 11,080.00 -40 %

96,590.00 106,100.00 -24.24 %

20,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

34,600.00 0.00 -40 %

39,000.00 0.00 -20 %

294,090.00 117,180.00

353,140.00 212,864.42

67,500.00 0.00 -100 %

67,500.00 0.00

67,500.00 0.00

860,680.00 658,244.42

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 50,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่
0.00 0.00 50,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน            112,660.00 100,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน            727,640.00 1,361,000.00 965,480

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             112,660.00 100,000.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์            112,660.00 100,000.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ            180,430.00 740,000.00 420,000

รวมงบด าเนินงาน            186,010.00 810,000.00 500,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 14,450.00 50,000.00 30,000

วัสดุอ่ืน 9,880.00 50,000.00 40,000

วัสดุการเกษตร 0.00 10,000.00 20,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0.00 30,000.00 30,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 126,600.00 330,000.00 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 20,000.00 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 29,500.00 250,000.00 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 10,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                 5,580.00 50,000.00 50,000

รวมค่าใช้สอย                5,580.00 60,000.00 60,000

รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 10,000.00 10,000

ค่าใช้สอย



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

15,240.00 13,340.00 0 %

11,880.00 16,800.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

27,120.00 30,140.00

27,120.00 30,140.00

18,000.00 0.00 0 %

9,400.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

20,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

47,400.00 0.00

47,400.00 0.00

74,520.00 30,140.00

935,200.00 688,384.42

งบบุคลากร

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย              75,010.00 141,500.00 160,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน            802,650.00 1,502,500.00 1,125,480

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 31,500.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 31,500.00 0

ค่าจัดซ้ือท่อนาคสูบน้ า 0.00 12,000.00 0

ค่าจัดซ้ือเล่ือยยนต์ 0.00 10,000.00 0

ครุภัณฑ์อ่ืน

ค่าจัดซ้ือกระจกโค้ง 0.00 0.00 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 0.00 0.00 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 9,500.00 0

ค่าจัดซ้ือไซเรนท์ 0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รวมงบด าเนินงาน              75,010.00 110,000.00 160,000

งบลงทุน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 50,000

รวมค่าใช้สอย              75,010.00 110,000.00 110,000

โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศบาลปีใหม่               12,330.00 5,000.00 5,000

โครงการเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนและ

เจ้าหนา้ทีท่ีเ่กีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน
              48,700.00 30,000.00 30,000

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  0.00 50,000.00 0

โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์               13,530.00 5,000.00 5,000

รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

โครงการซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                    450.00 20,000.00 20,000

ค่าใช้สอย



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

515,806.28 535,320.00 2.48 %

0.00 0.00 0 %

216,000.00 216,000.00 0 %

46,620.00 24,000.00 0 %

778,426.28 775,320.00

778,426.28 775,320.00

0.00 1,200.00 0 %

0.00 1,200.00

62,033.00 42,779.00 0 %

7,760.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

69,793.00 42,779.00

0.00 0.00 -100 %

9,331.00 4,050.00 0 %

0.00 0.00 -37.5 %

9,331.00 4,050.00

79,124.00 48,029.00

0.00 0.00 -100 %

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือชนดิ LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1
0.00 7,900.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 0.00 38,000.00 30,000

รวมงบด าเนินงาน              75,294.00 199,200.00 131,200

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 25,000.00 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 8,000.00 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 0.00 5,000.00 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                 1,100.00 30,000.00 30,000

รวมค่าใช้สอย              75,294.00 160,000.00 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ               40,694.00 70,000.00 70,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาลต าบลโพทะเล
              33,500.00 60,000.00 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 1,200.00 1,200

รวมค่าตอบแทน 0.00 1,200.00 1,200

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)            820,331.24 1,643,760.00 1,677,120

รวมงบบุคลากร            820,331.24 1,643,760.00 1,677,120

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง             348,145.00 216,000.00 216,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจ้าง               40,605.00 24,000.00 24,000

เงินเดือนพนกังาน             431,581.24 1,343,760.00 1,377,120

เงินประจ าต าแหนง่  0.00 60,000.00 60,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

0.00 0.00

0.00 0.00

857,550.28 823,349.00

0.00 1,044,220.00 5.11 %

0.00 0.00 100 %

0.00 149,480.00 34.02 %

0.00 14,340.00 -1.16 %

0.00 1,208,040.00

0.00 1,208,040.00

0.00 12,900.00 -65.13 %

0.00 12,900.00

442,500.00 474,654.85 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

45,784.72 33,067.00 -50 %

3,180.00 540.00 -16.67 %

534,600.00 573,300.00 0 %

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประเภท

ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

โพทะเล

            440,200.00 641,900.00 641,900

โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 76,189.78 100,000.00 50,000

โครงการประชุมผู้ปกครองเด็ก 0.00 6,000.00 5,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาลต าบลโพทะเล
0.00 0.00                   60,000

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 0.00 10,000.00 0

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 800,000

รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ             301,200.00 800,000.00 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 39,000.00 13,600

รวมค่าตอบแทน 0.00 39,000.00 13,600

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 1,195,600.00 1,467,740

รวมงบบุคลากร 0.00 1,195,600.00 1,467,740

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 0.00 150,900.00 202,240

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจ้าง 0.00 8,600.00 8,500

เงินเดือนพนกังาน 0.00 1,036,100.00 1,089,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 168,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา            895,625.24 1,850,860.00 1,808,320

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 7,900.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 7,900.00 0



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

0.00 0.00 100 %

0.00              198,900.00 0 %

9,800.00 21,100.00 0 %

1,035,864.72 1,301,561.85

0.00 0.00 -100 %

1,932,557.42 1,938,156.56 2.7 %

0.00 21,076.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -66.67 %

1,932,557.42 1,959,232.56

2,968,422.14 3,273,694.41

0.00 0.00 0 %

9,400.00 0.00 0 %

0.00 21,800.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 3,100.00 -100 %

9,400.00 24,900.00

9,400.00 24,900.00

3,922,000.00 3,771,680.00 -100 %

0.00 0

ครุภัณฑ์ส านกังาน

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

เงินอุดหนนุส่วนราชการ         4,034,000.00 4,016,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์              74,000.00 32,700.00 0

รวมงบลงทุน              74,000.00 32,700.00 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1
0.00 7,900.00 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0.00 2,800.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 0.00 22,000.00 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 0.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

              74,000.00

รวมค่าวัสดุ         1,948,950.75 2,217,981.00 2,244,468

รวมงบด าเนินงาน         2,781,340.53 4,047,581.00 4,153,888

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 5,000.00 0

วัสดุการเกษตร 0.00 30,000.00 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม)         1,948,950.75 2,126,981.00 2,184,468

วัสดุก่อสร้าง 0.00 50,000.00 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 0.00 6,000.00 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม               14,800.00 10,000.00 10,000

รวมค่าใช้สอย            832,389.78 1,790,600.00 1,895,820

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประเภทส่ือ

การเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก
0.00 222,700.00 222,700

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประเภท

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
0.00 0.00 106,220



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

3,922,000.00 3,771,680.00

3,922,000.00 3,771,680.00

6,899,822.14 8,278,314.41

7,757,372.42 9,101,663.41

639,100.00 497,200.00 60.31 %

42,000.00 42,000.00 0 %

681,100.00 539,200.00

681,100.00 539,200.00

42,000.00 42,000.00 0 %

8,260.00 2,400.00 0 %

50,260.00 44,400.00

9,250.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

10,072.00 1,688.00 -25 %ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ               34,988.00 40,000.00 30,000

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 20,000

รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ                 1,100.00 20,000.00 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร               17,260.00 30,000.00 30,000

รวมค่าตอบแทน              53,260.00 72,000.00 72,000

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน               36,000.00 42,000.00 42,000

รวมงบบุคลากร            604,320.00 551,040.00 847,200

งบด าเนินงาน

เงินประจ าต าแหนง่               35,000.00 60,000.00 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)            604,320.00 551,040.00 847,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังาน             569,320.00 491,040.00 787,200

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

รวมแผนงานการศึกษา         7,784,965.77 11,142,741.00 11,565,948

แผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงินอุดหนุน         4,034,000.00 4,016,000.00 4,136,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา         6,889,340.53 9,291,881.00 9,757,628

อุดหนนุโรงเรียนอนบุาลโพทะเล "รัฐบ ารุง" ตามโครงการจ้าง

วิทยากรภายนอก
0.00 0.00 50,000

รวมเงินอุดหนุน         4,034,000.00 4,016,000.00 4,136,000

อุดหนนุโรงเรียนวัดโพทะเล ตามโครงการจ้างวิทยากรภายนอก 0.00 0.00 50,000

อุดหนนุโรงเรียนอนบุาลโพทะเล "รัฐบ ารุง" ตามโครงการจัดหา

อาหารกลางวันใหแ้ก่เด็กนกัเรียน
0.00 0.00 3,556,000

อุดหนนุโรงเรียนวัดโพทะเล ตามโครงการจัดหาอาหารกลางวัน

ใหแ้ก่เด็กนกัเรียน
0.00 0.00 480,000



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

10,740.00 3,340.00 -86.39 %

30,062.00 5,028.00

1,800.00 4,334.00 -100 %

0.00 4,780.00 0 %

1,800.00 9,114.00

82,122.00 58,542.00

9,900.00 0.00 0 %

18,800.00 0.00 0 %

20,800.00 0.00 0 %

7,500.00 0.00 0 %

57,000.00 0.00

57,000.00 0.00

820,222.00 597,742.00

0.00 0.00 -50 %

32,402.00 27,531.50 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -60 %

19,200.00 16,200.00 0 %

9,750.00 12,150.00 0 %

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก               19,200.00 30,000.00 30,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนขับ้า 0.00 20,000.00 20,000

โครงการเทศบาลเมืองคาร์บอนต่ า                 9,998.00 0.00 0

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ 0.00 50,000.00 20,000

โครงการคัดแยกขยะ 0.00 20,000.00 10,000

โครงการจัดการแข่งขันโพทะเลมินมิาราธอน               32,050.00 20,000.00 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข            695,428.00 796,540.00 999,200

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0.00 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 0.00 40,000.00 20,000

รวมงบด าเนินงาน              91,108.00 245,500.00 152,000

วัสดุส านกังาน 0.00 20,000.00 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 20,000.00 20,000

รวมค่าใช้สอย              37,848.00 133,500.00 60,000

ค่าวัสดุ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                 1,760.00 73,500.00 10,000



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

10,840.00 109,430.00 -40 %

13,704.00 29,008.00 0 %

0.00 0.00 13.21 %

0.00 9,945.00 -100 %

5,033.00 9,166.00 -16.67 %

90,929.00 213,430.50

0.00 19,780.00 -40 %

0.00 19,780.00

90,929.00 233,210.50

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

37,500.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

37,500.00 0.00

37,500.00 0.00

128,429.00 233,210.50

948,651.00 830,952.50

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อสม.             137,420.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวมแผนงานสาธารณสุข         1,075,462.10 1,194,940.00 1,368,100

แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวมงบเงินอุดหนุน              37,500.00 109,900.00 109,900

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน            380,034.10 398,400.00 368,900

อุดหนนุตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนขับ้าฯ
0.00 0.00 9,900

รวมเงินอุดหนุน              37,500.00 109,900.00 109,900

เงินอุดหนนุเอกชน               37,500.00 109,900.00 0

อุดหนนุตามโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 100,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 59,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 59,000

ครุภัณฑ์อ่ืน

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 0.00 0.00 59,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 0.00 50,000.00 30,000

รวมงบด าเนินงาน            342,534.10 288,500.00 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 50,000.00 30,000

โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมและรณรงค์ด้านส่ิงแวดล้อม                 9,570.00 12,000.00 10,000

รวมค่าใช้สอย            342,534.10 238,500.00 170,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้า 0.00 26,500.00 30,000

โครงการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน 0.00 10,000.00 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแกนน าสุขภาพ 0.00 50,000.00 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข             134,296.10 0.00 0



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

483,405.94 479,340.00 2.72 %

42,000.00 42,000.00 0 %

525,405.94 521,340.00

525,405.94 521,340.00

42,816.00 42,000.00 0 %

13,800.00 29,800.00 0 %

56,616.00 71,800.00

148,500.00 121,161.29 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 3,264.00 0 %

1,250.00 1,200.00 0 %

149,750.00 125,625.29

0.00 0.00 -100 %

0.00 1,200.00 0 %

0.00 1,200.00

206,366.00 198,625.29

7,800.00 0.00 0 %

20,800.00 0.00 0 %

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซ้ือตู้ล าโพงมีเคร่ืองขยายเสียงในตัว 0.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 4,710.00 10,000.00 5,000

รวมงบด าเนินงาน            165,710.00 267,000.00 262,000

วัสดุส านกังาน 0.00 5,000.00 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,710.00 5,000.00 5,000

รวมค่าใช้สอย              77,100.00 180,000.00 180,000

ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 40,000.00 40,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                 1,100.00 20,000.00 20,000

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 120,000

รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ               76,000.00 120,000.00 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร               15,000.00 35,000.00 35,000

รวมค่าตอบแทน              83,900.00 77,000.00 77,000

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน               68,900.00 42,000.00 42,000

รวมงบบุคลากร            678,120.00 948,300.00 972,420

งบด าเนินงาน

เงินประจ าต าแหนง่               42,000.00 60,000.00 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)            678,120.00 948,300.00 972,420

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังาน             636,120.00 888,300.00 912,420

งบบุคลากร



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

7,500.00 0.00 0 %

36,100.00 0.00

36,100.00 0.00

767,871.94 719,965.29

767,871.94 719,965.29

0.00 0.00 174.95 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

471,300.00 542,558.05 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 5,700.00 -50 %

13,800.00 18,710.00 0 %

485,100.00 566,968.05

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

วัสดุส านกังาน 0.00 5,000.00 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 30,000.00 30,000

รวมค่าใช้สอย            507,390.00 690,000.00 530,000

ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 20,000.00 10,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม               15,590.00 20,000.00 20,000

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 500,000

รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ             491,800.00 650,000.00 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 10,000.00 10,000

รวมค่าตอบแทน              12,000.00 46,000.00 46,000

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน               12,000.00 36,000.00 36,000

รวมงบบุคลากร            171,319.00 311,500.00 751,500

งบด าเนินงาน

เงินประจ าต าแหนง่               16,750.00 60,000.00 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)            171,319.00 311,500.00 751,500

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง               35,070.00 0.00 0.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังาน             119,499.00 251,500.00 691,500

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์            843,830.00 1,215,300.00 1,234,420

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์            843,830.00 1,215,300.00 1,234,420

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0.00 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

34,400.00 29,400.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

34,400.00 29,400.00

519,500.00 596,368.05

0.00 28,800.00 0 %

0.00 3,100.00 0 %

0.00 31,900.00

0.00 31,900.00

519,500.00 628,268.05

101,060.57 28,188.00 -25 %

299,972.80 126,882.00 -40 %

401,033.37 155,070.00

401,033.37 155,070.00

401,033.37 155,070.00

33,201.00 31,930.00 0 %

33,201.00 31,930.00

33,201.00 31,930.00

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รวมงบด าเนินงาน              43,300.00 30,000.00 30,000

งบลงทุน

วัสดุการเกษตร               43,300.00 30,000.00 30,000

รวมค่าวัสดุ              43,300.00 30,000.00 30,000

งบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

รวมงานไฟฟ้าถนน            518,316.65 450,000.00 300,000

งานสวนสาธารณะ

รวมค่าวัสดุ            518,316.65 450,000.00 300,000

รวมงบด าเนินงาน            518,316.65 450,000.00 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               90,893.00 200,000.00 150,000

วัสดุก่อสร้าง             427,423.65 250,000.00 150,000

งบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน            734,639.00 1,142,500.00 1,417,500

งานไฟฟ้าถนน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 0.00 0.00 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวมงบด าเนินงาน            563,320.00 831,000.00 666,000

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 5,000.00 5,000

รวมค่าวัสดุ              43,930.00 95,000.00 90,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน               43,930.00 50,000.00 50,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0.00 5,000.00 5,000



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

33,201.00 31,930.00

845,040.00 863,880.00 5.8 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 2,145.60 0 %

845,040.00 866,025.60

845,040.00 866,025.60

3,400.00 2,875.00 0 %

3,400.00 2,875.00

1,042,421.50 985,771.94 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 105,420.00 100 %

1,042,421.50 1,091,191.94

104,289.00 25,450.00 -62.62 %

58,000.00 4,200.00 -13.98 %

162,910.00 171,770.00 0 %

14,779.00 19,945.00 0 %

339,978.00 221,365.00

1,385,799.50 1,315,431.94รวมงบด าเนินงาน         1,305,391.50 1,550,000.00 1,590,000

งบลงทุน

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย               14,998.00 20,000.00 20,000

รวมค่าวัสดุ            246,138.00 470,000.00 390,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง               54,600.00 93,000.00 80,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน             176,540.00 250,000.00 250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 107,000.00 40,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 70,000

รวมค่าใช้สอย         1,059,253.50 1,050,000.00 1,170,000

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ         1,059,253.50 1,050,000.00 0

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 1,100,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 30,000.00 30,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 30,000.00 30,000

รวมงบบุคลากร            785,100.00 908,860.00 950,160

งบด าเนินงาน

เงินอ่ืนๆ 0.00 0.00 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)            785,100.00 908,860.00 950,160

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า             785,100.00 898,060.00 950,160

เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจ า 0.00 10,800.00 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานสวนสาธารณะ              43,300.00 51,500.00 30,000

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 21,500.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 21,500.00 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 9,500.00 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 0.00 12,000.00 0



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

32,830.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

32,830.00 0.00

32,830.00 0.00

2,263,669.50 2,181,457.54

3,217,403.87 2,996,725.59

0.00 0.00 0 %

0.00 1,800.00 100 %

0.00 4,320.00 0 %

4,698.00 2,920.00 66.67 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

1,325.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

1,950.00 860.00 -100 %

1,700.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

1,700.00 985.00 -100 %

0.00 4,625.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 29,200.00 0 %

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพใหแ้ก่ประชาชน  0.00 0.00 5,000

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคณะกรรมการชุมชน             107,680.00 0.00 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี  0.00 3,000.00 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน  0.00 5,000.00 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  0.00 0.00 3,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี  0.00 0.00 3,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุและคนพิการ                 7,070.00 3,000.00 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  0.00 0.00 3,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวในชุมชน  0.00 5,000.00 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน  0.00 3,000.00 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน                 3,320.00 0.00 5,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณะกรรมการชุมชน  0.00 0.00 0

โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาชุมชน                 7,198.00 3,000.00 5,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน  0.00 0.00 3,000

โครงการจัดการเลือกต้ังประธานชุมชน 0.00 0.00 5,000

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์การก๊ฬาในชุมชน 0.00 0.00 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบด าเนินงาน

โครงการแข่งกีฬาสัมพันธ์               13,356.00 0.00 0.00

รวมแผนงานเคหะและชุมชน         3,427,417.15 4,202,860.00 4,387,660

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมงบลงทุน              40,670.00 100,000.00 100,000

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล         2,131,161.50 2,558,860.00 2,640,160

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์              40,670.00 100,000.00 100,000

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               40,670.00 100,000.00 0



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

0.00 0.00 0 %

11,373.00 44,710.00

11,373.00 44,710.00

11,373.00 44,710.00

11,373.00 44,710.00

66,825.00 0.00 20 %

66,825.00 0.00

66,825.00 0.00

66,825.00 0.00

63,588.00 0.00 -50 %

143,349.00 5,009.00 0 %

43,410.00 0.00 0 %

12,307.00 0.00 -80 %

262,654.00 5,009.00

262,654.00 5,009.00

12,000.00 12,000.00 -100 %

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ                 3,320.00 0.00 0.00

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 12,000.00 12,000.00 0

รวมงบด าเนินงาน            272,837.30 350,000.00 260,000

งบเงินอุดหนุน

โครงการจัดงานประเพณีแหเ่ทียนเข้าพรรษา               16,300.00 50,000.00 10,000

รวมค่าใช้สอย            272,837.30 350,000.00 260,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง             142,802.30 100,000.00 100,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์               52,296.00 100,000.00 100,000

รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาว               61,439.00 100,000.00 50,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ              78,710.00 50,000.00                  60,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวมค่าใช้สอย              78,710.00 50,000.00                  60,000

รวมงบด าเนินงาน              78,710.00 50,000.00                  60,000

รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

โครงการจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่               78,710.00 50,000.00                   60,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน            141,944.00 22,000.00 32,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน            141,944.00 22,000.00 32,000

รวมค่าใช้สอย            141,944.00 22,000.00 32,000

รวมงบด าเนินงาน            141,944.00 22,000.00 32,000



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

0.00 0.00 100 %

0.00 50,000.00 -100 %

50,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

62,000.00 62,000.00

62,000.00 62,000.00

324,654.00 67,009.00

391,479.00 67,009.00

64,500.00 69,545.16 -100 %

0.00 0.00 100 %

64,500.00 69,545.16

0.00 9,781.00 0 %

0.00 9,781.00

64,500.00 79,326.16

51,672.19 0.00 0 %

51,672.19 0.00

51,672.19 0.00

116,172.19 79,326.16

ค่าใช้สอย

งานโรงฆ่าสัตว์

งบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0

รวมงานตลาดสด              60,000.00 185,000.00 134,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

รวมงบด าเนินงาน              60,000.00 185,000.00 134,000

งบลงทุน

วัสดุก่อสร้าง 0.00 50,000.00 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 50,000.00 50,000

รวมค่าใช้สอย              60,000.00 135,000.00 84,000

ค่าวัสดุ

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ               60,000.00 135,000.00 0

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ  0.00 0.00 84,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น            334,837.30 412,000.00 330,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ            413,547.30 462,000.00 390,000

รวมเงินอุดหนุน              62,000.00 62,000.00 70,000

รวมงบเงินอุดหนุน              62,000.00 62,000.00 70,000

เงินอุดหนนุกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์               50,000.00 0.00 0

อุดหนนุโครงการงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร 0.00 0.00 50,000

อุดหนนุโครงการจัดร้ิวขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อ

เพชร วัดท่าหลวง (พระอารามหลวง)
0.00 0.00 20,000

เงินอุดหนนุส่วนราชการ 0.00 50,000.00 0



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

0.00 20,150.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 20,150.00

0.00 5,023.65 100 %

0.00 9,831.00 100 %

0.00 16,090.00 0 %

0.00 0.00 200 %

0.00 0.00 100 %

0.00 30,944.65

0.00 51,094.65

490,000.00 0.00 0 %

490,000.00 0.00

490,000.00 0.00

490,000.00 51,094.65

606,172.19 130,420.81

47,596.00 51,942.00 5.77 %

0.00 3,175,200.00 -2.1 %

0.00 1,317,600.00 2.56 %

12,000.00 18,000.00 0 %

0.00 11,636.00 -9.47 %

129,406.09 131,370.00 -100 %

0.00 0.00 100 %ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร  0.00 0.00 30,000

ส ารองจ่าย  0.00 390,108.00 803,146

รายจ่ายตามข้อผูกพัน             133,000.00 657,091.00 0

เบ้ียยังชีพคนพิการ  0.00 1,497,600.00 1,536,000

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์               12,000.00 18,000.00 18,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม               56,132.00 52,000.00 55,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  0.00 3,591,600.00 3,516,000

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 0.00 333,000.00 384,000

รวมแผนงานการพาณิชย์              60,000.00 518,000.00 518,000

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

รวมค่าวัสดุ 0.00 80,000.00 120,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 333,000.00 384,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 10,000.00 30,000

วัสดุการเกษตร 0.00 10,000.00 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 5,000.00 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 50,000.00 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 5,000.00 10,000

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 264,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 253,000.00 264,000

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0.00 253,000.00 0



ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2562

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

379,980.00 379,980.00 0 %

15,780.00 15,780.00 0 %

0.00 0.00 100 %

584,762.09 5,101,508.00

584,762.09 5,101,508.00

584,762.09 5,101,508.00

584,762.09 5,101,508.00

25,665,582.41 29,467,004.39

รวมแผนงานงบกลาง            595,692.00 6,622,179.00 6,541,552

รวมทุกแผนงาน      25,080,159.32 40,000,000.00 40,000,000

รวมงบกลาง            595,692.00 6,622,179.00 6,541,552

รวมงบกลาง            595,692.00 6,622,179.00 6,541,552

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ านาญ  0.00 0.00 50,000

รวมงบกลาง            595,692.00 6,622,179.00 6,541,552

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.)               14,580.00 15,780.00 15,780

เงินช่วยเหลือค่าท าศพ  0.00 0.00 30,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่  0.00 0.00 55,000

ค่าบ ารุงสันนบิาตเทศบาล  0.00 0.00 32,626

เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.)             379,980.00 400,000.00 400,000



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลโพทะเล

อําเภอ โพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 40,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,379,600 บาท
งบบุคลากร รวม 5,097,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี ดัง
นี  
 (1)  ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี  
 (2)  ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  จํานวน 2 คน 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี ดังนี  
 (1)  ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  
 (2)  ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  คน  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  และรองนายก
เทศมนตรี ดังนี  
 (1)  ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี 
 (2)  ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  คน  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการและทีปรึกษานายก
เทศมนตรี  ดังนี
 (1)  ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  
  (2)  ค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี  

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา และสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลโพทะเล จํานวน 10 คน 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,472,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,081,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 5 อัตรา ได้แก่
 1. ตําแหน่งปลัดเทศบาล
 2. ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด
 3. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
 4. ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 5. ตําแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  สําหรับจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตําแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ท้องถินระดับกลาง) จํานวน 1 ราย

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้พนักงานเทศบาล จํานวน 3 ราย ดังนี
 1. ตําแหน่งปลัดเทศบาล 
 2. ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด 
 3. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 163,440 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา 
งบดําเนินงาน รวม 3,226,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 247,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
 (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานงานจ้าง     
 (2) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลโพ
ทะเล เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าทีตํารวจทีปฏิบัติ
งานช่วยเหลืองานของเทศบาลตามทีร้องขอ  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ค่าตอบแทน อปพร. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง เงิน
รางวัล ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง  ซึงได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปกติ  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจํา ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ    

ค่าใช้สอย รวม 1,769,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบียประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการคนงาน  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 356,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
 (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้ 100,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกียวเนืองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไป
นิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยียมชม  หรือทัศนะศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีที
เกียวข้อง   ซึงรวมถึงต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  โดยตังจ่ายตามหลัก
เกณฑ์  ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงแล้วมาโดย
ไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสมและ
เงินทีมีผู้อุทิศให้  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381
 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548  
 (2) ค่าเลียงรับรองในการประชุม  ตังไว้  6,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
อาหาร  เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรอง  และค่าบริการ
อืนๆ  ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิน หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ  ทีได้รับแต่งตังตาม
กฎหมาย  หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ทังนีให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืน ๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึง
เข้าร่วมประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381
 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548  
 (3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี   ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็น
จัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธีต่างๆ 
  (4) โครงการจัดงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหา
ราชินี”               
ตังไว้  80,000 บาท 
   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ “วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  12 สิงหามหาราชินี” เช่น พิธีทางศาสนา ค่าจตุปัจจัยถวาย
พระ  ดอกไม้  ค่ามหรสพ พวงมาลา เทียนไข ตราสัญลักษณ์ ค่าเช่าเครือง
ขยายเสียง ค่าจัดสถานที ค่าพลุ–ดอกไม้ไฟ ค่าอาหารและเครืองดืม และ
อืน ๆ ตามโครงการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 58 ลําดับ
ที 2 
 (5) โครงการจัดงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม”  
ตังไว้ 150,000 บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงาน “ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม”  เช่น  ค่าพิธีทางศาสนา  ค่าจตุปัจจัยถวาย
พระ  ดอกไม้ ค่ามหรสพ พวงมาลา  เทียนไข  ตราสัญลักษณ์  ค่าเช่า
เครืองขยายเสียง  ค่าจัดสถานที ค่าพลุ–ดอกไม้ไฟ  ค่าอาหารและเครือง
ดืม และอืน ๆ ตามโครงการฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม ฉบับที 1/2561  หน้าที 17 ลําดับที 1 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้
บริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารท้องถิน  และสมาชิกสภา
ท้องถิน  กรณีตําแหน่งว่าง เช่นค่าจัดสถานที ค่าเช่าสถานที ค่าตอบแทน
กรรมการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 96 ลําดับ
ที 3 

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ในงาน
รัฐพิธีต่าง ๆ ฯลฯ
โครงการจัดงานวันเทศบาล  24  เมษายน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล 24
 เมษายน  เช่น ค่าจัดสถานที ค่าจัดเตรียมพิธีการทางศาสนา ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องตามโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 59 ลําดับ
ที 3 

โครงการปลูกจิตสํานึกการเป็นข้าราชการทีดีแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลโพทะเล

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกจิตสํานึกการเป็นข้า
ราชการทีดีแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลโพทะเล เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ค่า
วัสดุฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ต้องใช้ในการ
จัดโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  -เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 95 ลําดับที 1 
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โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ค่าจัดสถานที ค่า
อาหาร  เครืองดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเอกสาร ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการ ถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุหรือ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 102 ลําดับ
ที 1 

โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและ
ลูกจ้างของเทศบาลตําบลโพทะเล

จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมสัมมนาคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตําบลโพ
ทะเล เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ต้องใช้ในการจัดโครงการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 95 ลําดับ
ที 2 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด  เครืองปรับ
อากาศ  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  โต๊ะ เก้าอี ตู้ กระดาษ  หมึก  ดินสอ ปากกา แบบ
พิมพ์  แฟ้ม ตรายาง  ธงชาติ  เสาธง  ธงตราสัญลักษณ์  ป้ายตรา
สัญลักษณ์  นําดืม  ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน  สายไมล์  นํามันเบรค  กระจกรถยนต์  ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง  จารบี  นํากลัน  ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมาส์  แฮนดีไดร์  แผ่นซี
ดี  หมึกปรินคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 960,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 750,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล  และใช้ในกิจการของ
เทศบาล 
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของสํานักงานเทศบาลตําบลโพทะเล  
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสํานักงานเทศบาล  ค่าเช่าหมายเลขเครือง
โทรศัพท์    

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
ไปรษณีย์ลงทะเบียน  ทีใช้ในกิจการของเทศบาล    

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพืนทีเว็บไซด์รายปีของเทศบาลตําบลโพ
ทะเล  และค่าสือสารอืนๆ

งบลงทุน รวม 44,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 5,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน  จํานวน  1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. โต๊ะไม้ 
2. มี 1 บานประตู
3. มี 3 ลินชัก
4. มีทีวางคีย์บอร์ด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 1/2561 หน้าที 21  ลําดับที 1
-ตังตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 จํานวน 5,500 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 จํานวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
1. ทําด้วยไม้สัก
2. มีโต๊ะหมู่บูชา 7 ตัว ความกว้างตัวละ 7 นิว
3. มีฐานรองโต๊ะหมู่
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 1/2561 หน้าที 21  ลําดับที 2
-ตังตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จํานวน 8,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จํานวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
1. ทําด้วยไม้สัก 
2. มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิว
3. มีฐานรองโต๊ะหมู่
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 1/2561 หน้าที 21  ลําดับที 3
-ตังตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

จํานวน 22,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 ชุด  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
   -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
   -มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างใด
อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
     1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
     2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
     3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
   -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB
   -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Had Drive ) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
   -มี DVD –RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
   -มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   -มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
   -มีแป้นพิมพ์และเมาส์
   -มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 132
  ลําดับที 12 (1)
-ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 132
  ลําดับที 12 (3)
-ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561
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งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือสนับสนุนการดําเนินงานของสถานที
กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินในเขตอําเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร

จํานวน 12,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสถานทีกลางศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าบัว 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2561 หน้าที 20 ลําดับที 1

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,740,640 บาท
งบบุคลากร รวม 1,253,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,253,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,073,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 3 อัตรา ดังนี
 1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
 2. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 3. ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี
 1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
 2. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 1 อัตรา 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน 1 อัตรา   

งบดําเนินงาน รวม 487,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 441,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 396,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน  ค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ  
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุม  เช่น ค่าอาหาร  เครืองดืม
ต่างๆ ของคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ทังนีให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืน ๆ  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึง
เข้าร่วมประชุม  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.4/ว
 2381  ลงวันที  28  กรกฎาคม  2548  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง เช่นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี เครืองคอมพิวเตอร์  ระบบเสียงตาม
สาย วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด ขาตัง
กล้อง เลนส์ซูม ค่าล้างอัดขยายรูป  อัดรูป  สี  ป้ายผ้า ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมาส์  แฮนดีไดร์  แผ่นซี
ดี  หมึกปรินคอมพิวเตอร์  ฯลฯ 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,716,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,821,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,821,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,641,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 5 อัตรา ดังนี
 1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
 2. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
 3. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 4. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 5. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี
 1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง 
 2. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 1 อัตรา 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน 1 อัตรา   
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งบดําเนินงาน รวม 848,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ    

ค่าใช้สอย รวม 472,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 342,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน  ค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  เช่นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและการชําระภาษี จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษีและการชําระภาษี  เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ต้องใช้ในการจัดโครงการ ฯลฯ
  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 97 ลําดับ
ที 5 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี เครืองคอมพิวเตอร์  วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 288,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ  หมึก  ดินสอ ปากกา แบบ
พิมพ์  แฟ้ม ตรายาง  ธงชาติ  เสาธง  ธงตราสัญลักษณ์  ป้ายตรา
สัญลักษณ์  นําดืม  ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย
ชาม ช้อน ส้อม ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน  สายไมล์  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน ฯลฯ    

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  14:49:15 หน้า : 11/35



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นบันทึกข้อมูล  หมึก
ปรินเตอร์  แป้นพิมพ์  เมาส์  แฮนดีไดร์  แผ่นซีดี  ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 47,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 47,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
1.ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 36,000 บีทียู
2.ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4.ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5.เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็น
ต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาด
ได้
6.มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 129 ลําดับ
ที  1 (1) 
-ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 965,480 บาท
งบบุคลากร รวม 465,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 465,480 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 225,480 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจําของเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 2 อัตรา   
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน 2 อัตรา   

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
งานจ้าง   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ    
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง เช่นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี รถยนต์  วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ  ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า  บัลลาสท์  สตาเตอร์  สวิตซ์ไฟฟ้า  มิเตอร์ไฟฟ้า  วงจร
ไฟฟ้า ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น ไม้ ไม้เชอ
ล่า  เหล็ก หิน ทราย อิฐ  ปูนซีเมนต์ หินคลุก ดิน ลูกรัง ปูนผสม
เสร็จ ค้อน พลัว ตะปู ลวด น๊อตลวดหนาม เสาคอนกรีต ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน  สายไมล์  นํามันเบรค  กระจกรถยนต์  กรวยจราจร แผงกัน
จราจร ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  จารบี  นํากลัน  ฯลฯ  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดตรวจยาเสพ
ติด ฯลฯ    

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ  เช่น  ต้นไม้  พันธุ์ไม้  ไม้ดอกไม้
ประดับ  ปุ๋ย  กระถางต้นไม้  ดิน  ยาปราบศัตรูพืชและแมลง  ใบมีดตัด
หญ้า  มีด  จอบ  เสียม  บุ้งกี  วัสดุเพาะชํา ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครือง แต่งกาย เช่น ชุดดับเพลิง  ถุงเท้า รองเท้า
ดับเพลิง  หมวกดับเพลิง  ถุงมือสําหรับดับเพลิง  เครืองแบบ  ฯลฯ  

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่น  ถังดับเพลิง  เติมนํายาถังดับ
เพลิง  ฯลฯ  

วัสดุอืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกู้ชีพ/กู้ภัย  จัดซือตามโครงการจัดซืออุปกรณ์กู้ชีพ/กู้
ภัยพืนฐาน  และค่าจัดซือวัสดุอืนทีไม่เข้าลักษณะของวัสดุต่าง ๆ เช่น  สาย
ส่งนําดับเพลิง  หัวฉีดนําดับเพลิง  อุปกรณ์ในการดับเพลิง  เชือกโรยตัว
จากทีสูง  รอกช่วยชีวิต  สแน๊บลิง  ฯลฯ 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
ตําบลโพทะเล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ อปพร. เงินรางวัล ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  และกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 105 ลําดับ
ที 5 

โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์  เช่น ค่าจัดเตรียมเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องในการจัดทํา
โครงการ  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 103 ลําดับ
ที 1 

โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศบาลปีใหม่ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศบาล
ปีใหม่  เช่น ค่าจัดเตรียมเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 103
 ลําดับที 2 
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โครงการเพิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนและเจ้าหน้าทีที
เกียวข้องกับการปฏิบัติงาน

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงาน  เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้าง
เหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  และกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 104 ลําดับ
ที 4 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล  เช่น โต๊ะ เก้าอี รถดับเพลิง วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,808,320 บาท
งบบุคลากร รวม 1,677,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,677,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,377,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  4  อัตรา ดังนี
 1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา
 2. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 3. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
 4. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี
 1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา
 2. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 2 อัตรา 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน 2 อัตรา   

งบดําเนินงาน รวม 131,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,200 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 1,200 บาท
จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ    
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตําบลโพทะเล

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลตําบลโพทะเล  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง จํานวน 5 คนๆ ละ 3,000 บาท  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท. 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19  มิถุนายน  2561)  
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ  เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร ค่านํา
ดืม ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าจัดและตกแต่งสถานที เครืองเล่น และอืน ๆ
 ตามโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 108 ลําดับ
ที 1 

โครงการประชุมผู้ปกครองเด็ก จํานวน 5,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง
เด็ก  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
อืน ๆ ตามโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 111 ลําดับ
ที 8

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประเภทค่าจ้างเหมาทํา
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพทะเล

จํานวน 641,900 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ประเภทค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลโพทะเล เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลาง
วันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพทะเล  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที 19  มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายการเงินอุด
หนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุดที มท 0893.2
/ว 1918 ลงวันที 16  มิถุนายน  2552)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 108 ลําดับ
ที 2
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง เช่นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย
ชาม ช้อน ส้อม นํายาล้างห้องนํา  นํายาเช็ดกระจก ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นบันทึกข้อมูล  หมึก
ปรินเตอร์  แป้นพิมพ์  เมาส์  แฮนดีไดร์  แผ่นซีดี  ฯลฯ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,757,628 บาท
งบบุคลากร รวม 1,467,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,467,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,089,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพ
ทะเล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน  4  อัตรา 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะชํานาญการให้แก่ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลโพทะเล  จํานวน  4  อัตรา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0809.4/ว1875  ลงวัน
ที  21  มิถุนายน 2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 202,240 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 8,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา   

งบดําเนินงาน รวม 4,153,888 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,600 บาท
จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ    

ค่าใช้สอย รวม 1,895,820 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน ค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประเภทค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 106,220 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพทะเล ได้แก่
 1. ค่าหนังสือเรียน  คนละ 200 บาท/ปี  
 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี  
 3. ค่าเครืองแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี  
 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที  22 มีนาคม 2559 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประเภทสือการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษาและเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก

จํานวน 222,700 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ประเภทสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและ
เครืองเล่นพัฒนาการเด็ก เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาค่าสือการ
เรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครืองเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพทะเล 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุด
หนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุดที มท 0893.2
/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 109
  ลําดับที 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน สิงก่อสร้างของ
เทศบาล  เช่น โต๊ะ เก้าอี เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ วัสดุ ครุภัณฑ์
ต่างๆ  ฯลฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง เช่นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  สิงก่อสร้างอืนๆ  ทีชํารุดเสีย
หาย เช่น  รถยนต์  โต๊ะ  เก้าอี ซับเมอร์ส ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมาส์  แฮนดีไดร์  แผ่นซี
ดี  หมึกปรินคอมพิวเตอร์  ฯลฯ 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 368,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคัดแยกขยะ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะ เช่น ค่าจัดทํา
เอกสาร ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าจัดสถานที ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 56 ลําดับ
ที 3

โครงการจัดการแข่งขันโพทะเลมินิมาราธอน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันโพทะเลมินิ
มาราธอน  เช่น ค่าจัดสถานที ป้ายประชาสัมพันธ์ สือประชา
สัมพันธ์ เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 65 ลําดับ
ที 3

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  14:49:15 หน้า : 21/35



โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะแบบ
บูรณาการ  เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 55 ลําดับ
ที 2

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก  เช่น ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์  จัดนิทรรศการ ค่าวัสดุวิทยา
ศาสตร์และการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 65 ลําดับ
ที 4

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า  เช่น ค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เอกสาร ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 66 ลําดับ
ที 5

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแกนนําสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
แกนนําสุขภาพ เช่น ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ  เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในการจัด
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  และกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 64 ลําดับ
ที 2
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้า จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ
การร้านค้า  เช่น ค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสําหรับ
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ อาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที ค่าของที
ระลึก  ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้
จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน ทางด้านสาธารณสุข และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ตามโครงการ ในกลุ่มต่างๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการในงาน
สุขาภิบาลอาหาร กลุ่มเสียงและกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  และกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557  ซึงปฏิบัติตามหนังสือสังการ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 187 ลงวันที 12 มิถุนายน 2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 64 ลําดับ
ที 1

โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิงแวดล้อมและรณรงค์ด้านสิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิงแวด
ล้อมและรณรงค์ด้านสิงแวดล้อม เช่น  ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ เครืองเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในการ
จัดโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  และกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 56 ลําดับ
ที 4

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคมีภัณฑ์ นํายากําจัด
กลินขยะ นํายาฆ่าแมลง นํายาเคมีกําจัดยุงลาย กาวดักหนู ฯลฯ

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน  จํานวน 1 เครือง  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
1.ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัวโมง
2.ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3.กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 130 ลําดับ
ที  4
-ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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งบเงินอุดหนุน รวม 109,900 บาท
เงินอุดหนุน รวม 109,900 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข ให้แก่คณะกรรมการชุมชนทัง 5  ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลโพ
ทะเล โดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ๆ
 ละ 20,000 บาท โดยให้คณะกรรมการชุมชนจัดทําโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 3 โครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2549 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 1/2561 หน้าที 19 ลําดับที 2

อุดหนุนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จํานวน 9,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ ให้แก่ อสม. ในเขตเทศบาลตําบลโพทะเล  เป็นค่าสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์ และสําหรับขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2549 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 1/2561 หน้าที 18 ลําดับที 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,234,420 บาท
งบบุคลากร รวม 972,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 972,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 912,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 2 อัตรา ดังนี
 1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
 2. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ได้แก่
 1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 2. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน รวม 262,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 77,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ผู้มีสิทธิได้
รับตามระเบียบฯ    

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน ค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง เช่นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี เครืองคอมพิวเตอร์ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมาส์  แฮนดีไดร์  แผ่นซี
ดี  หมึกปรินคอมพิวเตอร์  ฯลฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,417,500 บาท
งบบุคลากร รวม 751,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 751,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 691,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  3 อัตรา  ได้แก่
 1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
 2. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา
 3. ตําแหน่งนายช่างโยธา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ได้แก่
 1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
 2. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา

งบดําเนินงาน รวม 666,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ    
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ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน  ค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล  เช่นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  สิงก่อสร้างอืนๆ  ทีชํารุดเสีย
หาย เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์  โต๊ะ  เก้าอี  ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน  สายไมล์  นํามันเบรค  กระจกรถยนต์  กรวยจราจร แผงกัน
จราจร ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ  เช่นนํามันเบนซิน  นํามัน
โซล่า นํามันเครือง นํากรด  นํากลัน จารบี ฯลฯ  

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายให้แก่พนักงานไฟฟ้า  เช่น  ถุงมือกัน
ไฟฟ้า  รองเท้า  เข็มขัดปีนเสาไฟฟ้าฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมาส์  แฮนดีไดร์  แผ่นซี
ดี  หมึกปรินคอมพิวเตอร์  ฯลฯ 

งานไฟฟ้าถนน รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า  บัลลาสท์  สตาเตอร์  สวิตซ์ไฟฟ้า  มิเตอร์ไฟฟ้า  วงจร
ไฟฟ้า ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ไม้   ไม้เชอ
ล่า  เหล็ก  หิน  ทราย  อิฐ  ปูนซีเมนต์ หินคลุก ดิน ลูกรัง ปูนผสม
เสร็จ  ค้อน  พลัว  ตะปู  ลวด  น๊อตลวดหนาม  เสาคอนกรีต ฯลฯ
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งานสวนสาธารณะ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ  เช่น  ต้นไม้  พันธุ์ไม้  ไม้ดอกไม้
ประดับ  ปุ๋ย  กระถางต้นไม้  ดิน  ยาปราบศัตรูพืชและแมลง  ใบมีดตัด
หญ้า  มีด  จอบ  เสียม  บุ้งกี  วัสดุเพาะชํา ฯลฯ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 2,640,160 บาท
งบบุคลากร รวม 950,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 950,160 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 950,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจําของเทศบาล พร้อมทังเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน จํานวน  4  อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 1,590,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ    

ค่าใช้สอย รวม 1,170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ
คนงาน  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ฯลฯ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ  ทีชํารุดเสียหาย เช่น รถ
บรรทุกขยะ  โต๊ะ  เก้าอี  ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย
ชาม ช้อน ส้อม ถังขยะ ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก ยาง
ใน ตลับลูกปืน สายไมล์ สายเบรค  หัวเทียน  นํามันเบรค  กระจกรถ
ยนต์  ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง  จารบี  นํากลัน  ฯลฯ  

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืีองแต่งกายต่างๆ เช่น เสือผ้า รองเท้า ถุงมือยาง ถุง
มือหนัง ถุงมือผ้า ผ้าปิดปาก ฯลฯ  
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น เครืองยนต์ รถ
บรรทุกขยะ ฯลฯ  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 32,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 32,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 32,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการเลือกตังประธานชุมชน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตังประธาน
ชุมชน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
จัดสถานที ค่าเครืองขยายเสียง และอืนๆ ตามโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 100
 ลําดับที 3

โครงการจัดเวทีประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาชุมชน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเวทีประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน  เช่น  ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจัดสถานที ค่าเครืองขยายเสียง และอืนๆ ตามโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  และกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 99 ลําดับ
ที 2

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชน  เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจัดสถานที ค่าเครืองขยายเสียง และอืนๆ ตามโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  และกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 99 ลําดับ
ที 1
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โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน  เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหาร
และเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของทีระลึก ค่าจัดสถานที ค่าเครือง
ขยายเสียง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก กีฬา และอืนๆ ตาม
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  และกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 85 ลําดับ
ที 1

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน  เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารและเครือง
ดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของทีระลึก ค่าจัดสถานที ค่าเครืองขยาย
เสียง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก กีฬา และอืนๆ ตาม
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  และกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 85 ลําดับ
ที 3

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ เช่น  ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารและเครืองดืม ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าจัดสถานที  ค่าเครืองขยายเสียง  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก กีฬา และอืนๆ ตามโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  และกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 86 ลําดับ
ที 5
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สตรี เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าของทีระลึก ค่าจัดสถานที ค่าเครืองขยายเสียง ค่าจ้าง
เหมายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก กีฬา และอืนๆ ตามโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  และกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 86 ลําดับ
ที 4

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้
แก่ประชาชน  เช่น  ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารและเครือง
ดืม ค่าตอบแทนวิทยากรค่าจัดสถานที ค่าเครืองขยายเสียง ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก กีฬาและอืนๆ ตามโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  และกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 87 ลําดับ
ที 7

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง เช่น ค่าจัดสถานที ป้ายประชาสัมพันธ์  สือประชาสัมพันธ์ ถ้วย
รางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม และอืน ๆ ตามโครงการ ฯลฯ
  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 92 ลําดับ
ที 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาว จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานแข่งขันเรือ
ยาว  เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด พิธีปิด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่า
ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าจัดตกแต่งสถานที ค่าเช่า
เครืองขยายเสียง  ค่าเชิญเรือ ค่าพลุดอกไม้ไฟ และอืน ๆ  ตาม
โครงการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 61 ลําดับ
ที 4

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง  เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที  ค่ามหรสพ  พลุ ดอกไม้ไฟ ค่าของ
ขวัญ เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสินการประกวด และอืน ๆ ตามโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 61 ลําดับ
ที 3

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งขบวนรถ  ค่าแต่งตัวนาง
สงกรานต์ ค่าจ้างมหรสพ ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ของขวัญผู้สูงอายุ ค่า
ดอกไม้นําอบ ค่าอาหาร ค่านําดืม  ค่าจ้างกลองยาวและแตรวง และอืน ๆ
 ตามโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 60 ลําดับ
ที 1

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา  เช่น  ค่าเทียนพรรษา  ค่าตกแต่งเทียนพรรษา ค่าจตุปัจจัยถวาย
พระ ค่าเครืองดืม ค่านําดืม ค่าตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าแตรวง และอืน ๆ
 ตามโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 60 ลําดับ
ที 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนโครงการจัดริวขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชร วัดท่า
หลวง (พระอารามหลวง)

จํานวน 20,000 บาท

 -เพือจ่ายเงินอุดหนุนในการจัดโครงการจัดริวขบวนถวายดอกบัวงาน
นมัสการหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง (พระอารามหลวง) ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าขมิน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 1/2561 หน้าที 23  ลําดับที 1

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนโครงการงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัด
พิจิตร  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร ประจําปี 2562 ให้แก่ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียน
แปลง ฉบับที 2/2561 หน้าที 14 ลําดับที 1

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 134,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 134,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 84,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 84,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการคน
งาน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ สูบนํา กําจัดหนู  ค่าติดตัง
ประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์  ค่าล้างทําความสะอาดท่อระบายนํา  รางระบาย
นํา  ค่าจ้างทําความสะอาดตลาดสดเทศบาลและค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ   

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ไม้   ไม้เชอ
ล่า  เหล็ก  หิน  ทราย  อิฐ  ปูนซีเมนต์ หินคลุก ดิน ลูกรัง ปูนผสม
เสร็จ  ค้อน  พลัว  ตะปู  ลวด  น๊อตลวดหนาม  เสาคอนกรีต ฯลฯ

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 384,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 384,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 264,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 264,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการคน
งาน  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ค่าล้างทําความสะอาดท่อระบายนํา ราง
ระบายนํา  ค่าจ้างทําความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
   

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  14:49:15 หน้า : 32/35



ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า  บัลลาสท์  สตาเตอร์  สวิตซ์ไฟฟ้า  มิเตอร์ไฟฟ้า  วงจร
ไฟฟ้า ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย
ชาม ช้อน ส้อม ถังขยะ ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ไม้   ไม้เชอ
ล่า  เหล็ก  หิน  ทราย  อิฐ  ปูนซีเมนต์ หินคลุก ดิน ลูกรัง ปูนผสม
เสร็จ  ค้อน  พลัว  ตะปู  ลวด  น๊อตลวดหนาม  เสาคอนกรีต ท่อนํา และ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแ◌ําท เช่น ค่าเคมีภัณฑ์ นํายาฆ่า
เชือ ปูนทา โซดาไฟ สารชีวภาพ(อีเอ็ม) นํายากําจัดกลินขยะ นํายาฆ่า
แมลง นํายาเคมีกําจัดยุงลาย กาวดักหนู ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้
ประดับ ปุ๋ย กระถางต้นไม้ ดิน ยางปราบศัตรูพืชและแมลง ใบมีดตัด
หญ้า มีด จอบ เสียม บุ้งกี วัสดุเพาะชํา สายยาง ท่อพีวีซี ฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,541,552 บาท
งบกลาง รวม 6,541,552 บาท
งบกลาง รวม 6,541,552 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 55,000 บาท
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,516,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึนไป ทีมี
คุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้กับเทศบาล
ตําบลโพทะเลไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือนแบบขัน
บันได สําหรับผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้
รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึนไป จะ
ได้รับ 1,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 93 ลําดับ
ที 1
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,536,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่คนพิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที
กําหนด ทีได้แสดงความจํานงโดยการขอขึนทะเบียนเพือขอรับเงินเบีย
ความพิการไว้กับเทศบาลตําบลโพทะเลแล้ว โดยคนพิการทีมีสิทธิจะได้รับ
เบียความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 93 ลําดับ
ที 2

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาล ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว คนละ 500 บาทต่อ
เดือน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 94 ลําดับ
ที 3

สํารองจ่าย จํานวน 803,146 บาท
เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  หรือในกรณีทีไม่ได้ตังงบประมาณไว้
ในแผนงานใด  ซึงเป็นอํานาจคณะผู้บริหารท้องถิน หรืองบประมาณทีตัง
ไว้ไม่พอจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 (รวมฉบับเพิมเติมฉบับ
ที 3 พ.ศ. 2543) ข้อ 19 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ค่าทาสีขอบทาง  ค่าปรับปรุง
เครืองหมายจราจร  ค่านํามันรถจักรยานยนต์สําหรับตํารวจจราจร และ
อืน ๆ 
ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน 32,626 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในอัตราร้อย
ละ 1/6 ของรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน  คํานวณ ดังนี
   -รายรับจริงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน  38,041,842.46
 บาท
   -หัก เงินอุดหนุน จํานวนวน 18,505,696.00 บาท
   -คงเหลือ  จํานวน  19,536,146.46  บาท
   -คํานวณเงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลร้อยละ 1/6  เป็นเงิน  32,626
  บาท

เงินช่วยเหลือค่าทําศพ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ลูกจ้างชัวคราวทีเสียชีวิตระหว่างรับราชการ  
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน  ซึง
เทศบาลจะต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของค่าบริการสาธารณสุขที
ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตามหนังสือสังการ ที พจ
 0027.005/2953 ลงวันที 21 มิถุนายน 2550) 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายสมทบให้กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ตามพระ
ราชบัญญัติบําเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2500 ตังจ่ายไว้ร้อยละ 2
 ของรายได้ประจําปี คํานวณดังนี
    -รายรับตามประมาณการรายรับ  ประจําปี 2562 (ไม่รวมเงินอุด
หนุน) จํานวน  20,000,000  บาท
    -คํานวณสมทบกองทุนฯ ร้อยละ 2 คิดเป็นจํานวน  400,000  บาท
    -จึงขอตังจ่าย    400,000   บาท  

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 15,780 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ  จํานวน 1 ราย 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าการศึกษาบุตรของผู้รับบํานาญ  จํานวน 1 ราย 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบํานาญ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัด
จราจร 30,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาล 32,626

เงินช่วยเหลือค่าทําศพ 30,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน

55,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 55,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,516,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

400,000

สํารองจ่าย 803,146

เบียยังชีพคนพิการ 1,536,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 15,780

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบํานาญ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัด
จราจร 30,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาล 32,626

เงินช่วยเหลือค่าทําศพ 30,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน

55,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 55,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,516,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

400,000

สํารองจ่าย 803,146

เบียยังชีพคนพิการ 1,536,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 15,780

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
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 418,240

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 32,500

เงินเดือนพนักงาน 691,500 912,420 787,200 2,466,120

เงินวิทยฐานะ 168,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 950,160

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 60,000 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 35,000 30,000 14,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 36,000 42,000 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 348,000 1,600,000 120,000 20,000 800,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000 40,000 30,000 70,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลโพทะเล

60,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา

โครงการคัดแยกขยะ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 379,440 1,013,680

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 24,000 80,500

เงินเดือนพนักงาน 4,796,760 9,654,000

เงินวิทยฐานะ 168,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 225,480 1,175,640

เงินประจําตําแหน่ง 264,000 504,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 75,000 204,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

60,000 18,000 78,000

ค่าเช่าบ้าน 258,000 378,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,438,000 4,326,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 361,000 361,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000 430,000 590,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลโพทะเล

60,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 200,000 200,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา

3,000 3,000

โครงการคัดแยกขยะ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่ง
ขันโพทะเลมินิ
มาราธอน

20,000

โครงการจัดการเลือก
ตังประธานชุมชน 5,000

โครงการจัดงานแข่ง
ขันเรือยาว 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 50,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล  24  เมษายน

โครงการจัดประกวด
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 60,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน

5,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบบูรณาการ 20,000

โครงการประชา
สัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษีและการชําระภาษี

โครงการประชุมผู้
ปกครองเด็ก 5,000

โครงการปลูกจิตสํานึก
การเป็นข้าราชการทีดี
แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลโพทะเล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่ง
ขันโพทะเลมินิ
มาราธอน

20,000

โครงการจัดการเลือก
ตังประธานชุมชน 5,000

โครงการจัดงานแข่ง
ขันเรือยาว 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 50,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล  24  เมษายน 10,000 10,000

โครงการจัดประกวด
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 60,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน

5,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 20,000 20,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบบูรณาการ 20,000

โครงการประชา
สัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษีและการชําระภาษี

10,000 10,000

โครงการประชุมผู้
ปกครองเด็ก 5,000

โครงการปลูกจิตสํานึก
การเป็นข้าราชการทีดี
แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลโพทะเล

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

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 20,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศบาลปี
ใหม่

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานแกนนํา
สุขภาพ

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชน

3,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบ
การร้านค้า

30,000

โครงการเพิมศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือนและเจ้า
หน้าทีทีเกียวข้องกับ
การปฏิบัติงาน

โครงการรณรงค์
ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดและจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด
โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน

5,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน

3,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 20,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์

5,000 5,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศบาลปี
ใหม่

5,000 5,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานแกนนํา
สุขภาพ

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชน

3,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบ
การร้านค้า

30,000

โครงการเพิมศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือนและเจ้า
หน้าทีทีเกียวข้องกับ
การปฏิบัติงาน

30,000 30,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดและจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด

20,000 20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน

5,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน

3,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี 3,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้แก่
ประชาชน

5,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ประเภท
ค่าจ้างเหมาทําอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
โพทะเล

641,900

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ประเภท
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

106,220

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ประเภท
สือการเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษาและ
เครืองเล่นพัฒนาการ
เด็ก

222,700

โครงการอบรมสัมมนา
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
และลูกจ้างของเทศบาล
ตําบลโพทะเล

โครงการอาสาสมัคร
พิทักษ์สิงแวดล้อมและ
รณรงค์ด้านสิงแวด
ล้อม

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 90,000 20,000 10,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 110,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 5,000 20,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี 3,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้แก่
ประชาชน

5,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ประเภท
ค่าจ้างเหมาทําอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
โพทะเล

641,900

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ประเภท
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

106,220

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ประเภท
สือการเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษาและ
เครืองเล่นพัฒนาการ
เด็ก

222,700

โครงการอบรมสัมมนา
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
และลูกจ้างของเทศบาล
ตําบลโพทะเล

100,000 100,000

โครงการอาสาสมัคร
พิทักษ์สิงแวดล้อมและ
รณรงค์ด้านสิงแวด
ล้อม

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 80,000 340,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000 55,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 52,000 262,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,000 90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 300,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 40,000 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,184,468

วัสดุการเกษตร 20,000 30,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 150,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน

วัสดุอืน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศ

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน

ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา 
หมู่ 7
ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา 
หมู่ 9

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 170,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 150,000 156,000 606,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 125,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000 80,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,184,468

วัสดุการเกษตร 20,000 80,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 320,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 230,000 230,000

วัสดุอืน 40,000 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 70,000 70,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 100,000 100,000

ค่าไฟฟ้า 750,000 750,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศ 47,000 47,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 5,500 5,500

ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา 
หมู่ 7 5,500 5,500

ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา 
หมู่ 9 8,500 8,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  10:37:46 หน้า : 12/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 
1 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเครืองพ่น
หมอกควัน 59,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุนโครงการขอ
รับเงินอุดหนุนเพือ
สนับสนุนการดําเนิน
งานของสถานทีกลาง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ในเขตอําเภอโพทะเล  
จังหวัดพิจิตร

อุดหนุนโครงการจัดริว
ขบวนถวายดอกบัวงาน
นมัสการหลวงพ่อเพชร 
วัดท่าหลวง (พระ
อารามหลวง)

20,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนตามโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

100,000

อุดหนุนตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

9,900

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 
1 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)

22,000 22,000

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า 2,500 2,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเครืองพ่น
หมอกควัน 59,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุนโครงการขอ
รับเงินอุดหนุนเพือ
สนับสนุนการดําเนิน
งานของสถานทีกลาง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ในเขตอําเภอโพทะเล  
จังหวัดพิจิตร

12,000 12,000

อุดหนุนโครงการจัดริว
ขบวนถวายดอกบัวงาน
นมัสการหลวงพ่อเพชร 
วัดท่าหลวง (พระ
อารามหลวง)

20,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนตามโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

100,000

อุดหนุนตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

9,900

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีแข่งขันเรือ
ยาวจังหวัดพิจิตร

50,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนวัดโพ
ทะเล ตามโครงการจัด
หาอาหารกลางวันให้
แก่เด็กนักเรียน

480,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดโพ
ทะเล ตามโครงการจ้าง
วิทยากรภายนอก

50,000

อุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลโพทะเล "รัฐ
บํารุง" ตามโครงการ
จัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน

3,556,000

อุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลโพทะเล "รัฐ
บํารุง" ตามโครงการ
จ้างวิทยากรภายนอก

50,000

รวม 6,541,552 518,000 390,000 32,000 4,387,660 1,234,420 1,368,100 11,565,948
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีแข่งขันเรือ
ยาวจังหวัดพิจิตร

50,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนวัดโพ
ทะเล ตามโครงการจัด
หาอาหารกลางวันให้
แก่เด็กนักเรียน

480,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดโพ
ทะเล ตามโครงการจ้าง
วิทยากรภายนอก

50,000

อุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลโพทะเล "รัฐ
บํารุง" ตามโครงการ
จัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน

3,556,000

อุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลโพทะเล "รัฐ
บํารุง" ตามโครงการ
จ้างวิทยากรภายนอก

50,000

รวม 1,125,480 12,836,840 40,000,000
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