
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
เทศบัญญัติ 

เรื่อง   
งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
(ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LASS)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













































วันทีพิมพ์ : 2/10/2558  10:37:28 หน้า : 1/10

410,000101,000

10,000

42,000

670,000318,840

72,00042,060

6,00021,300

490,000388,320

1,083,000

262,000

127,000

30,000

348,000

50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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907,000396,000

10,00010,000

80,00070,000

168,000126,000

3,722,2202,733,380

182,72068,660

66,64039,340

1,701,240822,920

120,000120,000

695,520695,520

198,720198,720

1,490,4001,490,400

120,000120,000

1,083,000

262,000

127,000

30,000

348,000

50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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70,000270,000

100,000

1,232,200

110,00050,000

30,000

5,000

345,00015,00070,000515,000645,000120,000

1,067,920280,000

10,00010,000

20,00010,000

60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการสนับสนุนส่ง
เสริมการเรียนการส
อนกิริอาตี

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายสถานศึกษา

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนเลือกตังระดับชาติ
และระดับท้องถิน

ค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์
ตามนโยบายของ
รัฐบาล กรม จังหวัด

ค่าของขวัญ ของรางวัล
หรือเงินรางวัล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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520,000180,000

100,000

1,232,200

5,0005,000

50,00050,000

40,00040,000

380,000220,000

30,000

10,0005,000

2,281,000571,000

2,818,8401,470,920

50,00030,000

110,00080,000

176,000116,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการสนับสนุนส่ง
เสริมการเรียนการส
อนกิริอาตี

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายสถานศึกษา

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนเลือกตังระดับชาติ
และระดับท้องถิน

ค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์
ตามนโยบายของ
รัฐบาล กรม จังหวัด

ค่าของขวัญ ของรางวัล
หรือเงินรางวัล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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19,400

27,500

50,0004,000

20,000

60,000

71,4005,00010,000

3,0003,00010,000

10,00020,000

10,0005,000

1,097,400

50,000

80,000

40,00040,000

5,00010,000

50,00040,000

50,000

ค่าจัดซือถังเก็บนํา

ค่าจัดซือโต๊ะโฟเมก้า

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน
ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี

ค่าจัดซือตู้เหล็กชนิด
บานเลือนกระจกใส

ค่าจัดซือเครืองเจาะ
กระดาษและเข้าเล่มมือ
โยก

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุกีฬา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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19,400

7,5007,500

4,0004,000

27,500

14,00014,000

48,00048,000

5,0005,000

338,000284,000

109,00089,000

60,000

10,00010,000

206,400120,000

66,00050,000

30,000

25,00010,000

1,097,400

70,00020,000

100,00020,000

160,00080,000

35,00020,000

175,00085,000

60,00010,000

ค่าจัดซือถังเก็บนํา

ค่าจัดซือโต๊ะโฟเมก้า

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน
ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี

ค่าจัดซือตู้เหล็กชนิด
บานเลือนกระจกใส

ค่าจัดซือเครืองเจาะ
กระดาษและเข้าเล่มมือ
โยก

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุกีฬา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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26,000

50,000

12,900

20,000

36,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองชังนําหนัก

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าจัดซือตู้เย็น

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองสํารองไฟ

เครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ตัง
โต๊ะ

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ
พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ
พร้อมชุดโปรแกรม
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โต๊ะทํางานระดับ 3-6
พร้อมเก้าอี

ตู้เหล็ก

ค่าจัดซือโพเดียม

ค่าจัดซือพัดลมติดผนัง
พร้อมติดตัง

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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26,000

80,00030,000

15,00015,000

11,00011,000

3,1003,100

7,3007,300

20,00020,000

12,900

20,00020,000

20,000

5,4005,400

11,00011,000

10,00010,000

36,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองชังนําหนัก

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าจัดซือตู้เย็น

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองสํารองไฟ

เครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ตัง
โต๊ะ

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ
พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ
พร้อมชุดโปรแกรม
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โต๊ะทํางานระดับ 3-6
พร้อมเก้าอี

ตู้เหล็ก

ค่าจัดซือโพเดียม

ค่าจัดซือพัดลมติดผนัง
พร้อมติดตัง

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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7,841,32075,000103,0002,360,520545,000700,000120,0001,900,000

1,224,00060,00055,000

135,000

15,000

25,000

680,000

2,600

6,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่าประตูและหน้าต่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการจัดทําสิง
อํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการ

โครงการก่อสร้างป้าย
สํานักงาน เสาธง รัว
สํานักงาน

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างป้ายโครง
เหล็ก

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าจัดซือถังดับเพลิง

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล
อี ดี

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ
นิงระบบดิจิตอล

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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24,400,00010,715,16040,000

1,354,00015,000

13,00013,000

135,000

15,000

25,000

680,000

50,00050,000

2,600

9,0009,000

6,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่าประตูและหน้าต่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการจัดทําสิง
อํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการ

โครงการก่อสร้างป้าย
สํานักงาน เสาธง รัว
สํานักงาน

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างป้ายโครง
เหล็ก

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าจัดซือถังดับเพลิง

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล
อี ดี

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ
นิงระบบดิจิตอล

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 6,170 0 0 70,500 -32.68 % 47,460

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 24,000 0 0 459,120 9.54 % 502,920

เงินประจําตําแหน่ง 3,500 0 0 84,000 0 % 84,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 5,500 0 0 17,340 69.2 % 29,340

เงินเดือนพนักงาน 41,590 0 0 1,114,080 6.22 % 1,183,380

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 80,760 0 0 1,745,040 1,847,100

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 1,490,400 0 % 1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

0 0 0 198,720 0 % 198,720

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

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 3,200 0 0 120,000 0 % 120,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 41,320 0 0 695,520 0 % 695,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 44,520 0 0 2,624,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวมงบบุคลากร 125,280 0 0 4,369,680 4,471,740

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559

อําเภอปะนาเระ    จังหวัดปัตตานี
เทศบาลตําบลพ่อมิง

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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วัสดุสํานักงาน 0 0 0 70,000 0 % 70,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100,000 50 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 280,000 -57.14 % 120,000

ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตังระดับชาติ
และระดับท้องถิน

0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเลือกตังระดับชาติและ
ระดับท้องถิน

0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 121,000 264.46 % 441,000

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 21,000 0 0 1,253,120 9.4 % 1,370,920

รวมค่าใช้สอย 21,000 0 0 1,814,120 2,141,920

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 20,000 0 % 20,000

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

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 36,000 0 % 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าเบียประชุม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 22,500 682.22 % 176,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 138,500 292,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าจัดซือโพเดียม 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าจัดซือโต๊ะโฟเมก้า 0 0 0 0 100 % 7,500

เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 0 0 0 26,000 -100 % 0

โต๊ะโฟเมก้า 0 0 0 7,500 -100 % 0

ตู้เอกสารโล่งสูง 0 0 0 2,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 89,000 0 % 89,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 36,000 0 % 36,000

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 174,000 63.22 % 284,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 304,000 414,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุอืน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 16.67 % 35,000

วัสดุกีฬา 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 9,000 122.22 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 17,800 12.36 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 246,800 265,000

รวมงบดําเนินงาน 21,000 0 0 2,503,420 3,112,920

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 15,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 12,000 8.33 % 13,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 12,000 28,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 12,000 28,000

งบเงินอุดหนุน

ค่าก่อสร้างป้ายโครงเหล็ก 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 50,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะพร้อมชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

0 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองทํานําดืม นําร้อน - นําเย็น 0 0 0 8,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า 0 0 0 0 100 % 11,000

ค่าจัดซือตู้เย็น 0 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี 0 0 0 0 100 % 9,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 44,100 72,500

รวมงบลงทุน 0 0 0 44,100 122,500

รวมงานบริหารทัวไป 146,280 0 0 6,929,200 7,735,160

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 120,000 -16.67 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 130,000 0 % 130,000

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 80,000 25 % 100,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 72,000 11.11 % 80,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 40,000 25 % 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 0 100 % 220,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 172,000 410,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 4,770 0 0 48,900 -56.65 % 21,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 21,220 0 0 271,300 17.95 % 320,000

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

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 9,320 0 0 0 100 % 10,000

เงินเดือนพนักงาน 34,530 0 0 895,000 73.18 % 1,550,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 69,840 0 0 1,257,200 1,943,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 69,840 0 0 1,257,200 1,943,200

งบบุคลากร

งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เครืองสํารองไฟ 0 0 0 5,100 -39.22 % 3,100

เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 0 0 0 11,000 -33.64 % 7,300

เครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 0 0 0 15,000 33.33 % 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ชันเอกสารเหล็ก 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี 0 0 0 0 100 % 4,000

ค่าจัดซือเครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 0 0 0 0 100 % 14,000

เก้าอี 4 ล้อ 0 0 0 6,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี 0 0 0 5,400 0 % 5,400

ตู้เหล็ก 0 0 0 9,000 22.22 % 11,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 12,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 40,000 25 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 150,000 160,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 360,000 360,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 682,000 942,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 12,580 0 0 377,280 29.88 % 490,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 100 % 42,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 4,300 0 0 6,000 0 % 6,000

เงินเดือนพนักงาน 18,040 0 0 697,000 -3.87 % 670,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000 40,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 40,000 40,000

งบดําเนินงาน

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 40,000 40,000

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 40,000 40,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองไมโคร
คอมพิวเตอร์

0 0 0 3,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 105,300 94,800

รวมงบลงทุน 0 0 0 105,300 94,800

รวมงานบริหารงานคลัง 69,840 0 0 2,044,500 2,980,000

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 216,120 0 0 8,973,700 10,715,160

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0 0 0 1,204,200 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 30,000 33.33 % 40,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 25,000 0 % 25,000

ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 5,000 0 0 225,000 0 % 225,000

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 262,920 0 % 262,920

รวมค่าใช้สอย 5,000 0 0 567,920 567,920

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 50,000 20 % 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 263,000 55.89 % 410,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 353,000 510,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 3,820 0 0 76,000 -5.26 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 38,740 0 0 1,156,280 1,280,000

รวมงบบุคลากร 38,740 0 0 1,156,280 1,280,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

บ้านลมสนามเด็กเล่น 0 0 0 300,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 0 0 0 100 % 4,300

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะพร้อมชุด
โปรแกรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

0 0 0 0 100 % 20,000

เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 0 0 0 11,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 0 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตู้เหล็ก 0 0 0 9,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 0 0 0 5,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 360,400 50,300

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 0 360,400 50,300

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุกีฬา 0 0 0 80,000 0 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 10,800 -100 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,403,000 198,000

รวมงบดําเนินงาน 5,000 0 0 2,323,920 1,275,920

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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วัสดุสํารวจ 0 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุการศึกษา 0 0 0 60,000 0 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 1,085,280 1.12 % 1,097,400

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 20,000 57 % 31,400

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,260,280 1,278,800

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 45,000 0 % 45,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 1,232,200

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 40,000 50 % 60,000

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนกิริอา
ตี

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนกิรอ
อาตี

0 0 0 100,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 120,000 0 % 120,000

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 650,000 23.85 % 805,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 955,000 2,362,200

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 43,740 0 0 3,840,600 2,606,220

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 0 0 0 100 % 8,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือถังดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 2,600

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

เครืองตัดหญ้า 0 0 0 9,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองชังนําหนัก 0 0 0 26,000 0 % 26,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

โต๊ะกินข้าว 0 0 0 15,000 -100 % 0

เก้าอีสําหรับนังรับประทานอาหาร 0 0 0 15,000 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กชนิดบานเลือนกระจกใส 0 0 0 0 100 % 27,500

ถังเก็บนํา 0 0 0 13,000 -100 % 0

ค่าจัดซือพัดลมติดผนังพร้อมติดตัง 0 0 0 0 100 % 36,000

ค่าจัดซือถังเก็บนํา 0 0 0 0 100 % 19,400

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 108,500 150,100

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 70,000 70,000

ค่าสาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,285,280 3,711,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 60,000 0 % 60,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 60,000 60,000

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 5,000 200 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000 15,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000 15,000

งบดําเนินงาน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

แผนงานสาธารณสุข

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 1,324,000 -7.55 % 1,224,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 1,324,000 1,224,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 1,324,000 1,224,000

งบเงินอุดหนุน

ค่าประตูและหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 135,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 15,000

การบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงปลูกสร้าง 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 50,000 150,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมงบลงทุน 0 0 0 158,500 300,100

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 3,767,780 5,235,100

รวมแผนงานการศึกษา 43,740 0 0 7,608,380 7,841,320

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงการจัดทําสิงอํานวยความสะดวกสําหรับคน
พิการ

0 0 0 0 100 % 25,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 25,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 25,000

งบลงทุน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 8,000 8,000

ค่าวัสดุ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 50,000 40 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 70,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 58,000 78,000

งบดําเนินงาน

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 58,000 103,000

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 58,000 103,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 60,000 60,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 0 65,000 75,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 0 65,000 75,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 220,000 22.73 % 270,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 280,000 0 % 280,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 550,000 600,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 52,500 92.38 % 101,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 72,500 121,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 3,000 0 0 61,000 -31.05 % 42,060

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 7,050 0 0 368,500 5.38 % 388,320

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 210 0 0 18,000 18.33 % 21,300

เงินเดือนพนักงาน 7,460 0 0 146,160 118.14 % 318,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 17,720 0 0 593,660 770,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 17,720 0 0 593,660 770,520

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 3,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 3,000 0

ค่าวัสดุ

งบดําเนินงาน

งานไฟฟ้าถนน

ค่าจัดซือกล้องระดับ 0 0 0 34,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม 0 0 0 25,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 59,000 0

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 0 59,000 0

งบลงทุน

วัสดุสํารวจ 0 0 0 3,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 8,500 135.29 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 176,500 185,000

ค่าวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 799,000 906,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 17,720 0 0 1,451,660 1,676,520

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 125,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 125,000 0

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 125,000 0

งบเงินอุดหนุน

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชัน 0 0 0 268,500 -100 % 0

โครงการก่อสร้างป้ายสํานักงาน เสาธง รัวสํานัก
งาน

0 0 0 0 100 % 680,000

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายในเนือ - ป่าทุ่ง 0 0 0 1,207,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล 0 0 0 3,717,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 5,192,500 680,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมงบลงทุน 0 0 0 5,192,500 680,000

งบลงทุน

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 84,000 -95.24 % 4,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 84,000 4,000

ค่าสาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 87,000 4,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 0 5,404,500 684,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 17,720 0 0 6,856,160 2,360,520

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 25,000 20 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 25,000 30,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 25,000 30,000

งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 310,000 3.23 % 320,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 310,000 320,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 310,000 320,000

งบดําเนินงาน

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 335,000 350,000

งานกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
ตามนโยบายของรัฐบาล กรม จังหวัด

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 560,000 -8.04 % 515,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 590,000 545,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 590,000 545,000

งบดําเนินงาน

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 0 590,000 545,000

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 590,000 545,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 60,000 100 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 60,000 120,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 60,000 120,000

งบดําเนินงาน

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 60,000 120,000

งานส่งเสริมการเกษตร

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 60,000 120,000

แผนงานการเกษตร

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 25,000 25,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 385,000 -15.58 % 325,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 385,000 325,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 385,000 325,000

งบดําเนินงาน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 0 410,000 350,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 745,000 700,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
(กบท.)

0 0 0 286,000 -8.39 % 262,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 592,000 -41.22 % 348,000

สํารองจ่าย 0 0 0 212,760 409.02 % 1,083,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 0 127,000 0 % 127,000

ค่าชําระดอกเบีย 0 0 0 66,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 0 0 0 1,363,760 1,900,000

งบกลาง

รวมงบกลาง 0 0 0 1,363,760 1,900,000

งบกลาง

รวมงบกลาง 0 0 0 1,363,760 1,900,000

งบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 0 1,363,760 1,900,000

แผนงานงบกลาง

รวมทุกแผนงาน 277,580 0 0 26,360,000 24,400,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559



อําเภอ ปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี
เทศบาลตําบลพ่อมิง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 0.00 1,300,000 -19.23 % 1,050,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 751,844.16 10,500,000 -5.24 % 9,950,000

หมวดภาษีจัดสรร

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 1,000 -100.00 % 0

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 1,000 0

หมวดรายได้จากทุน

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 60.00 26,000 -92.31 % 2,000

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 1,096.70 4,000 -100.00 % 0

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 1,156.70 30,000 2,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ดอกเบีย 0.00 0.00 16,011.86 72,800 -17.58 % 60,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 16,011.86 72,800 60,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 800 -37.50 % 500

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 20.00 0 0.00 % 0

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 7,200 -100.00 % 0

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 20.00 8,000 500

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 0.00 70,000 -60.00 % 28,000

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 1,126.06 80,000 -37.50 % 50,000

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 1,126.06 150,000 78,000

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%) ปี 2559



     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 5,248,053.00 12,109,200 -6.65 % 11,304,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 5,248,053.00 12,109,200 11,304,000

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 0.00 9,000 33.33 % 12,000

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 0.00 1,300,000 -11.54 % 1,150,000

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 0.00 800,000 -6.44 % 748,500

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 4,657.24 20,000 -25.00 % 15,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 0.00 60,000 -50.00 % 30,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 756,501.40 13,989,000 12,955,500

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 6,022,869.02 26,360,000 24,400,000
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อําเภอ ปะนาเระ   จังหวัดปัตตานี

เทศบาลตําบลพ่อมิง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(1.1.2)  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก ฯ และรอง
นายก  (210200)
              ตังไว้ 120,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก ฯ และรองนายก ฯ  จํานวน  3 ตําแหน่ง
 (1)  ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี   ในอัตราเดือน
ละ  4,000  บาท     เป็นเงิน 48,000 บาท
(2)  ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา  ใน
อัตราเดือนละ
       3,000 บาท  เป็นเงิน 72,000 บาท
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามทีกําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล   รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2557   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผน
งานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนฝ่ายการเมือง (210000)       ตังไว้
รวม     2,624,640    บาท
(1.1.1) เงินเดือนนายก/รองนายก (210100)       ตังไว้
รวม         695,520    บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถินได้แก่
(1)  เงินเดือนนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ 27,600 บาท เป็น
เงิน 331,200 บาท
(2)  เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือน
ละ 15,180 บาท  จํานวน  2  คน
       เป็นเงิน 364,320 บาท
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนตามทีกําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหาร
งานทัวไป(00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
งบบุคลากร รวม 4,471,740 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 7,735,160 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 24,400,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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(1.1.4)  เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษา นายก
เทศมนตรี (210400)
        ตังไว้    198,720  บาท
                         เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ/ที
ปรึกษานายกเทศมนตรีได้แก่
(1)เงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ  9,660 บาท
    เป็นเงิน  115,920  บาท
                    (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของทีปรึกษานายก
เทศมนตรี อัตราเดือนละ   6,900 บาท
                        เป็นเงิน  82,800  บาท
   โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามทีกําหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบ
   แทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธาน
   สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบีย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2557   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารทัว
ไป  (00111)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 198,720 บาท

(1.1.3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)
                             ตังไว้   120,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกฯ/รองนายกฯ ได้แก่
(1)เงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งของนายกเทศมนตรี    อัตราเดือน
ละ  4,000  บาท
                               เป็นเงิน 48,000 บาท

(2)เงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งของรองนายกเทศมนตรี             อัตรา
เดือนละ  3,000  บาท
                               จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 72,000 บาท
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามทีกําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2557   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
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(1.2.2) เงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน (220200)ตังไว้   29,340  บาท
                           (1) เงินเพิมการครองชีพชัว
คราว                                    ตังไว้     21,300 บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  โดย
คํานวณ ตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  เดือน  ตามมติคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี ครังที 7/2558 เมือวัน
ที 23 กรกฎาคม 2558 ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)
       (2) เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)                  ตัง
ไว้      8,040  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานทีมี
สิทธิได้รับการช่วยเหลือ   ตังจ่ายจากเงินรายได้    แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)
(1.2.3) ประเภทเงินประจําตําแหน่ง (220300)        ตัง
ไว้     84,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล  อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท และเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารทัว
ไป  (00111)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 29,340 บาท

(1.2.1)  เงินเดือนพนักงาน (220100)  ตังไว้     1,183,380  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล  สํานักปลัดเทศบาล จํานวน   5   อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,183,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,847,100 บาท

(1.1.5)  เงินค่าตอบแทนคณะสมาชิกสภาเทศบาล(210600)         ตัง
ไว้  1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพ่อ
มิง ได้แก่
(1)เงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล อัตราเดือน
ละ 15,180 บาท
                             เป็นเงิน 182,160 บาท
(2)เงินค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาเทศบาลอัตราเดือน
ละ 12,420 บาท     เป็นเงิน 149,040 บาท
(3)เงินค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล   อัตราเดือน
ละ 9,660 บาท
                             จํานวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,159,200 บาท
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามทีกําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับ
ที 2)  พ.ศ. 2557   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
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(1.2.5 )  เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง (220800)            ตัง
ไว้    47,460  บาท
   (1) เงินเพิมการครองชีพชัวคราว                                ตัง
ไว้  47,460 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน  2  อัตรา โดย
คํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตามมติคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลจังหวัดปัตตานี ครังที 7/2558 เมือวันที 23 กรกฎาคม 2558 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารทัว
ไป  (00111)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 47,460 บาท

(1.2.4)  ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)                ตัง
ไว้     502,920  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างโดยแบ่งเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน  2 อัตราและพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 2 อัตรา และการปรับปรุงประจําปีตามมติคณะรัฐมนตรี โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ดังนี
-ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการเป็นเงิน      135,960    บาท
-ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูลเป็นเงิน      126,960    บาท
-ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์          เป็นเงิน      120,000    บาท
-ตําแหน่ง นักการภารโรง          เป็นเงิน      120,000    บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหาร
ทัวไป  (00111)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 502,920 บาท

(1.2.3) ประเภทเงินประจําตําแหน่ง (220300)        ตัง
ไว้     84,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล  อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท และเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารทัว
ไป  (00111)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท
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(2.1.3)  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  (310300)           ตัง
ไว้      30,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ หรือในวัน
หยุดราชการ   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110) งานบริหารทัวไป  (00111)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

(2.1.2)  ค่าเบียประชุม (310200)         ตังไว้     10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการทีสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง แต่ง
ตังให้ปฏิบัติหน้าทีโดยเบิกจ่ายตามทีกําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที
ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทีดํารงตําแหน่ง
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)    งานบริหารทัวไป  (00111)

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท

(2.1.1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
(310100)                    ตังไว้   80,000  บาท
(1)เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ                     ตัง
ไว้  30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ สํานักปลัด
เทศบาล ตามหลักเกณฑ์ทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)    งานบริหารทัวไป  (00111)
(2)ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อปท.         ตัง
ไว้  50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
ของ อปท. ได้แก่ ค่าเบียประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ ค่าใช้สถาน
ที และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง และให้หมายรวมถึง ค่าสมนาคุณ
ด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างของ อปท.  (ฉบับที 2) พ.ศ.2558 กําหนด   ตังจ่าย
จากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)    งานบริหารทัว
ไป  (00111)
(2.1.7)  เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานใน
พืนทีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้   (221200)                                                       ตัง
ไว้   96,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานใน
พืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้   ตังแต่ 1 ตุลาคม 2558 –
 30  กันยายน  2559   จํานวน  8  อัตรา   ตังจ่ายจากเงินรายได้ แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)   งานบริหารงานทัวไป  (00111)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 176,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 292,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,112,920 บาท
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(2.1.6)  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)               ตัง
ไว้   20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บริหารท้อง
ถิน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาลได้ตามระเบียบฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้    แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 20,000 บาท

(2.1.5)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)                   ตัง
ไว้   20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิน  พนักงาน
เทศบาล  ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบฯ   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารทัว
ไป (00111)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

(2.1.4)  ค่าเช่าบ้าน (310400)                                       ตัง
ไว้   36,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2548 ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
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(1) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ                     ตัง
ไว้    90,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ต่างๆ  ของผู้บริหารท้องถินและ
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และค่า
ธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าธรรมเนียมทีดินหรือค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ฯลฯ   ตังจ่ายจาก
เงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)    งานบริหารทัว
ไป  (00111)
(2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ               ตังไว้  936,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ดังนี
(2.1) ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยประจําอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลพ่อมิง และบริเวณโดยรอบอาคารสํานักงาน
เทศบาล                                 จํานวน 552,000 บาท
                   (2.2) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีงานประชาสัมพันธ์งาน
เทศบาล
                                                                                                 จํา
นวน 84,000 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทําความสะอาดภายในอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลพ่อมิงและแม่ครัวประกอบอาหารให้กับ
เทศบาล                                        จํานวน 180,000 บาท
(2.4) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ให้กับ
เทศบาล   จํานวน 60,000 บาท
(2.5) ค่าจ้างเหมานักการภารโรงทําความสะอาดภายในอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลพ่อ
มิง                                                                            จํานวน 60,00
0 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้    แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                    ตังไว้   70,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ , จัดทําสิง
พิมพ์ต่างๆ วารสาร แผ่นพับรวมถึงค่าจัดทําป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ภารกิจในหน้าทีของเทศบาล   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงาน
ทัวไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)
(4) ค่าเย็บเล่มเอกสาร เข้าปกหนังสือและเอกสารต่างๆ  ตังไว้
 5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มเอกสาร เข้าปกหนังสือและเอกสารต่างๆ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารทัว
ไป  (00111)
                         (5)  ค่าเช่าทรัพย์สิน          ตังไว้   187,920  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จํานวน 1 คัน เป็นรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี) ขับเคลือน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ จํานวน 1 คัน ในอัตราค่าเช่าคัน
ละ 15,660 บาท/เดือน รวมเป็นค่าเช่าเดือนละ 15,660 บาท คิดเป็นค่า
เช่าปีละ 187,920  บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วน
ทีสุด  ที กค 0406.4/ว64 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2555   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารทัว
ไป  (00111)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,370,920 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,141,920 บาท
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(1)  ค่ารับรอง                                            ตังไว้    20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเพือจ่ายเป็นค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและการประชุมสภาท้องถิน
หรือคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการ   เช่น ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่า
บริการซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศตรวจงาน หรือเยียมชมหรือ
ทัศนศึกษา            ดูงาน   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผน
งานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)
(2)   ค่าเลียงรับรอง                                   ตังไว้    11,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายที
เกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียว
ข้องกับการรับรอง   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)

(3)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ                ตังไว้    50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เฉลิมฉลองในวันสําคัญของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานรับเสด็จเชือพระวงศ์ทุกพระองค์ และ
งานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช และวันสําคัญอืนๆ  ค่าพานพุ่ม ค่า
พวงมาลา ค่าเครืองสักการบูชา ค่าบรมสาทิสลักษณ์ ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมกิจกรรมร่วมงาน ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นอืน
ทีอยู่ในประเภทนี   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)  (สํานักปลัดเทศบาล)
(4)โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพือเพิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
                                                           ตังไว้   200,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมเพือ
เพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
พร้อมศึกษาดูงานของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล   พนักงานจ้าง   ค่า
ป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์    ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร   อาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าพาหนะเหมาจ่าย  ค่าทีพัก  ค่าของทีระลึกและค่าใช้จ่ายอืนๆ
เท่าทีจําเป็น ฯลฯ    ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  4  หน้าที 60  โครงการ 4             (สํานักปลัดเทศบาล)
                             (5) โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล
เกียวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
                                                ตังไว้    50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าป้าย ค่า
วัสดุอุปกรณ์และเครืองเขียน  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจัดสถานที ค่า
อาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายเท่าทีจําเป็นตามราย
ละเอียดโครงการ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานบริหารงานทัว

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 441,000 บาท

(6) ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์             ตังไว้  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์และโดเมนเนมเว็บไซต์เทศบาลตําบลพ่อ
มิง   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)
                            (7) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร                      ตัง
ไว้  72,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เครือง ในอัตราค่าเช่า
เครืองละ 6,000/เดือน   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)
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ไป  (00110)  งานบริหารทัวไป  (00111)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 4  หน้าที 61  โครงการ 5 (สํานักปลัด
เทศบาล)
(6) โครงการวันเทศบาล ตังไว้    50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเทศบาล ในวันที 24 เมษายน ของทุกปี  ซึง
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ทีเกียวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
พัฒนา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าเครือง
ดืม ค่าวัสดุสํานักงาน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานบริหาร
งานทัวไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)  ตามแผนพัฒนาสาม
ปี(พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้าที 60  โครงการ 3  (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
(7) โครงการรณรงค์ลดมลพิษใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน     ตัง
ไว้    10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดมลพิษใช้จักรยานในชีวิต
ประจําวัน  ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดสถานที   ฯลฯ    ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้าที 83  โครงการ 2  (สํานักปลัด
เทศบาล)
                             (8) โครงการอบรมเครือข่ายประชาธิปไตยให้กับ
ประชาชน
                                                                             ตัง
ไว้    20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพือส่งเสริมและสร้างความ
เข้าใจในระบบประชาธิปไตย   ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครือง
เขียน  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้าที 66  โครงการ 4  (สํานักปลัด
เทศบาล)
                             (9) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
                                                                                                  ตั
งไว้  15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ค่าพานพุ่ม ค่าพวง
มาลา ค่าเครืองสักการบูชา ค่าบรมสาทิสลักษณ์ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมร่วมงาน   ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)  งานบริหารทัว
ไป    (00111)  ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)  ยุทธศาสตร์
ที  2  หน้าที 43  โครงการ 9
(สํานักปลัดเทศบาล)
                             (10) โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 12 สิง
หามหาราชินี
                                                                                                  ตั
งไว้  15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่ง
ชาติ 12 สิงหามหาราชินี ค่าพานพุ่ม ค่าพวงมาลา ค่าเครืองสักการบูชา ค่า
บรมสาทิสลักษณ์ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมร่วมงาน   ค่าป้าย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110) งานบริหารทัวไป (00111)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2558-2560)  ยุทธศาสตร์ที  2  หน้าที 42  โครงการ 8 (สํานักปลัด
เทศบาล)
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(1) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ตังไว้    80,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมเครืองใช้สํานักงาน หรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครืองพิมพ์ดีด   เครืองคอมพิวเตอร์  โต๊ะ เก้าอี ตู้เก็บ
เอกสาร เครืองปรับอากาศ เครืองโทรศัพท์  ตลอดจนค่าบํารุงรักษาซ่อม
แซมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักยานยนต์  เครืองมือ  เครืองจักร และ
เครืองทุ่นแรงต่างๆ ฯลฯทีชํารุดเสียหาย    ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผน
งานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)
                               (2) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อ
สร้าง      ตังไว้    50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้างต่างๆที
ชํารุด  เช่น อาคาร   สิงก่อสร้าง ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพดี    ตังจ่ายจากเงิน
เงินรายได้    แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารทัว
ไป  (00111)
(3) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆตังไว้    20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆทีชํารุดเสียหาย  เช่นวัสดุ
ต่างๆ   ตังจ่ายจากเงินเงินรายได้     แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา เพือใช้
ในงานพิธีต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆของเทศบาล    ตังจ่ายจากเงินราย
ได้    แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน   ค่าใช้สอย   ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค   และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวกับการเลือกตังผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภา
เทศบาล ในกรณีแทนตําแหน่งทีว่างและครบวาระ ตามพระราชบัญญัติ
การเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน  พ.ศ. 2545  และค่า
ใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง
สภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาจังหวัดตามที
กฎหมายกําหนด   ตังจ่ายจากเงินรายได้    แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเลือกตังระดับชาติและระดับท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับ
คําสังจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาลโดยจ่ายเป็นค่า
เบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้อง ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของรางวัล เงินรางวัลและค่าพวงมาลาดอกไม้ใน
งานพิธีต่างๆหรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ สําหรับแจกให้แก่แขกของ
เทศบาล และเป็นของขวัญของทีระลีก เพือมอบหรือแลกเปลียนสําหรับ
เมืองต่างตามโครงการแลกเปลียนพนักงานเพือศึกษาดูงานหรือเงินรางวัล
แก่ผู้สนับสนุนฯลฯ    ตังจ่ายจากเงินรายได้      แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)

ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์  ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย พู่กันและสี ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีลักษณะคง
ทนถาวรและมีอายุการใช้งานในระยะเวลาและเผย
แพร่ ประมาณ  1  ปี แต่มีราคาหน่วยหนึง/หนึงชุด ไม่
เกิน  5,000  บาท เช่น ขาตังกล้อง  เครืองกรอเทป  เลนส์ซูม ฯลฯ     ตัง
จ่ายจากเงินรายได้    แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)    งานบริหาร
ทัวไป  (00111)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์ต้นไม้ ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา   นํา
เชือพันธุ์สัตว์ วัสดุเพราะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ เพือใช้ในการประดับตกแต่งจัดสวน
ภายในบริเวณเทศบาล    ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเครืองและหล่อ
ลืนต่างๆใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า ฯลฯ ทีใช้ใน
กิจการของเทศบาล   ตังจ่ายจากเงินรายได้    แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ แบตเตอรี ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟ สวิทซ์ ฯลฯ เพือติดตังและเปลียนอุปกรณ์ไฟฟ้าที
ชํารุดเสียหายของเทศบาล อาคารและสถานทีอืนๆทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล และในงานประเพณีต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆเกียวกับ
เครืองรับ-ส่งวิทยุสือสาร เครืองไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่นไฟฉุกฉิน
อัตโนมัติ แบตเตอรีใช้กับเครืองรับ-ส่งวิทยุสือสาร รวมทังไฟฉายและถ่าย
ไฟฉาย เพือใช้กับเครืองขยายเสียงและวัสดุอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ   ตังจ่ายจาก
เงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารทัว
ไป  (00111)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  กระดาษ  หมึก  ดินสอแบบพิมพ์
ต่างๆ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด  กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว   แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุด
ประวัติข้าราชการ   แบบพิมพ์  ผ้าสําลี  ตรายาง ซอง  ธงชาติ  เครืองคิด
เลข ฯลฯ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์    เช่น  วารสาร  หนังสือ
พิมพ์รายวัน   สําหรับเทศบาลและหมู่บ้าน ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้    แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)    งานบริหารทัวไป  (00111)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือ
สารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอิน
เทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืน ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้    แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 89,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ซือดวงตรา
ไปรษณียากร   ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  เช่น  ค่าฝากส่งไปรษณีย์รายเดือน ค่า
ธรรมเนียม  ค่าอากรแสตมป์  และค่าธรรมเนียมอืน ๆ ในการติดต่อ
ราชการของหน่วย
งานทีเกียวข้องกับเทศบาล    ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงาน
ทัวไป  (00110)   งานบริหารทัวไป   (00111)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ  ค่าโทรศัพท์เคลือน
ที ฯลฯ ในการติดต่อราชการ และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสายฯ
ลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในกิจการของเทศบาลและไฟฟ้า
สาธารณะ โดยให้บริการด้านแสงสว่างแก่ประชาชน ตามถนนหน
ทาง ตรอก ซอย สถานทีสาธารณะต่างๆ ทัวเขตตําบลพ่อมิง และใช้ในงาน
ประเพณีและรัฐพิธี   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 284,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 414,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มตัวอย่าง
ได้    ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมปฏิบัติ
การ หมึกพิมพ์ และอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้    แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารทัว
ไป  (00111)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล  ลูกปิงปอง  ไม้ตี
ปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน  ตะกร้อ  ตะกร้าหวายแชร์
บอล  ตาข่ายกีฬา  นกหวีด  นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน  จํานวน 1 เครือง  ราคา
เครืองละ  11,000 บาท รวมเป็นเงิน 11,000 บาท  คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
- เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด
ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหาร
ทัวไป  (00111)

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า จํานวน 11,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี สําหรับสํานัก
งาน  จํานวน 1 เครือง  ราคาเครือง ละ  9,000 บาท รวมเป็น
เงิน 9,000 บาท  คุณลักษณะพืนฐาน
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1,366?768 พิกเซล
- ขนาดทีกําหนด เป็นขนาดจอภาพขันตํา 32 นิว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Blacklight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
- ช่องการเชือมต่อ แบบ AV , DVD Component
- มีช่องต่อ Digital Tuner (DVB – Tz)
ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)    งานบริหารทัวไป  (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้าที 62  โครงการ 6

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี จํานวน 9,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโพเดียม จํานวน 1 ตัวๆละ 10,000 บาท เป็น
เงิน 10,000 บาท เพือใช้ในการปฏิบัติงาน (จัดหาทัวไป)   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)    งานบริหารทัว
ไป  (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  4  หน้าที 63  โครงการ 8 ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจําเป็นต้องจัดซือตามราคาทีเคยจัดซือ
ในท้องถินโดยประหยัด

ค่าจัดซือโพเดียม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะโฟเมก้า จํานวน 5 ตัวๆละ 1,500 บาท เป็น
เงิน 7,500 บาท เพือใช้ในการปฏิบัติงาน (จัดหาทัวไป)   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)    งานบริหารทัว
ไป  (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  4  หน้าที 62  โครงการ 7 ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจําเป็นต้องจัดซือตามราคาทีเคยจัดซือ
ในท้องถินโดยประหยัด

ค่าจัดซือโต๊ะโฟเมก้า จํานวน 7,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,500 บาท
งบลงทุน รวม 122,500 บาท
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อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลดอน           ตังไว้ 13,000  บาทเพือ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดตังศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ    ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารทัวไป
(00111)   (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 13,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายโครงเหล็ก ราคาป้าย
ละ 25,000 บาท จํานวน 2 ป้าย เป็นเงิน 50,000 บาท (รายละเอียดตาม
แบบรูปที เทศบาลตําบลพ่อมิงกําหนด) สําหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงาน
ทัวไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้าที 65  โครงการ 22

ค่าก่อสร้างป้ายโครงเหล็ก จํานวน 50,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะพร้อมชุดปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และโต๊ะเก้าอี จํานวน 1 เครือง  ราคาเครือง
ละ  20,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท  คุณลักษณะพืนฐาน
- ประกอบด้วยมีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1  TB หรือชนิด Solid Disk ขนาดบรรจุไม่น้อย
กว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base – T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio 600:1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหาร
ทัวไป  (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  4  หน้าที 62  โครงการ 3

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

จํานวน 20,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็น จํานวน 1 เครือง  ราคาเครือง
ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท คุณลักษณะพืนฐาน
- มีขนาดทีกําหนดเป็นความจุภายในขันตํา
- มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นทีได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหาร
ทัวไป  (00111)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  4  หน้าที 62  โครงการ 5

ค่าจัดซือตู้เย็น จํานวน 15,000 บาท
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ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)                             ตัง
ไว้    320,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน   ตังจ่าย
จากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 320,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหน่ง (220300)           ตังไว้   42,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งนักบริหาร
งานการคลัง  อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน    ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน (220200)ตังไว้   10,000  บาท
   (1) เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)              ตัง
ไว้    10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานทีมี
สิทธิได้รับการช่วยเหลือ   ตังจ่ายจากเงินรายได้    แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารทัวไป  (00111)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน  (220100)                   ตังไว้ 1,550,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนขันพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน  4  อัตรา ดังนี
-ตําแหน่ง นักบริหารงานการคลังเป็นเงิน      346,000    บาท
-ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีเป็นเงิน      340,000    บาท
-ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเป็นเงิน      291,000    บาท
-ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้เป็นเงิน      243,000    บาท
-ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ          เป็นเงิน      165,000    บาท
-ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ          เป็นเงิน      165,000    บาท
โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน  12 เดือน   ตังจ่ายจากเงินรายได้    แผน
งานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารงานคลัง   (00113)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,550,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,943,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,943,200 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 2,980,000 บาท

อุดหนุนกองร้อย ตชด.444 จังหวัดปัตตานี           ตังไว้ 15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ จังหวัด
ปัตตานี   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารทัวไป(00111)   (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท
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ค่าเช่าบ้าน (310400)          ตังไว้   80,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  กองคลัง  ซึงมีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้    แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)           ตัง
ไว้     50,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการ   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (310100)       ตังไว้           20,000  บาท
                        (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ                      ตังไว้      20,000  บาทเพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) แก่พนักงานเทศบาล  พนักงาน
จ้าง  กองคลังตามหลักเกณฑ์ทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด    ตังจ่ายจาก
เงินรายได้    แผนงานบริหารงานทัวไป   (00110)
งานบริหารงานคลัง   (00113)
เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานในพืนทีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้   (221200)
                    ตังไว้ 200,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานใน
พืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้     ตังแต่ 1 ตุลาคม  2558 –
 30 กันยายน  2559 ของพนักงานเทศบาล  จํานวน  6  อัตรา พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผน
งานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 220,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 942,000 บาท

เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง  (220700)               ตัง
ไว้   21,200  บาท
(1) เงินเพิมการครองชีพชัวคราว                             ตัง
ไว้    20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตามมติคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี ครังที 7/2558 เมือวัน
ที 23 กรกฎาคม 2558 ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113)
  (2) เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)                    ตัง
ไว้      1,200  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจทีมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ   ตังจ่ายจากเงินรายได้    แผน
งานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,200 บาท
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โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน         ตัง
ไว้ 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีและปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล เพือนําไปใช้ในการเพิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ ซึงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.
ศ. 2550    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้าที 68  โครงการ 2
โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลือนที                      ตัง
ไว้    10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอํานวยความสะดวกในการบริการจัดเก็บภาษีเคลือนที
เทศบาลตําบลพ่อมิง  เช่น บริการนําดืม ขนม ค่าป้ายประกาศ ฯลฯ   ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.
ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้าที 68  โครงการ 1
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้เสียภาษีในตําบลพ่อมิง      ตัง
ไว้    20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้เสียภาษีใน
ตําบลพ่อมิง เช่น ค่าอาหารว่าง – เครืองดืม ค่าอาหาร ค่าป้าย ค่า
วัสดุ ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 130,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ                          ตัง
ไว้  100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรมประชุม  สัมมนา
ต่างๆ   เช่นค่าลงทะเบียนประชุม   ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุม
สัมมนาต่างๆ   ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  และผู้ทีเกียวข้อง หรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ   ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี   ตังจ่ายจาก
เงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)              ตัง
ไว้   10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล  กอง
คลัง  ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ   ตังจ่าย
จากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)                 ตังไว้   50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล กอง
คลัง   ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ   ตังจ่าย
จากเงินรายได้    แผนงานบริหารงานทัวไป   (00110)     งานบริหาร
งานคลัง  (00113)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)                        ตังไว้   50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  ผงหมึก  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์   เมาส์  อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล  เมนบอร์ด  เมมโมรีชิป  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหาร
งานคลัง  (00113)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)                ตังไว้   30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสีฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซี
ดี รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย  ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   บริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (330800)        ตัง
ไว้   30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามัน
เครือง ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท

วัสดุสํานักงาน   (330100)                          ตังไว้   50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน กระดาษ หมึก ดินสอ แบบพิมพ์
ต่างๆ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ลวดหนีบกระดาษ เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการ
ซือจ้างพิมพ์ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน เครืองคิดเลข โทรศัพท์
สํานักงาน แผงกันห้อง ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงาน
ทัวไป  (00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400)                                     ตัง
ไว้     30,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น เครือง
พิมพ์ดีด  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรับ
อากาศ ฯลฯ ทีชํารุดเสียหาย    ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร      ตังไว้  100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสัง ให้ไปปฏิบัติหน้าทีเพือ
ประโยชน์ของเทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ   ค่า
เช่าทีพัก   ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ



วันทีพิมพ์ : 2/10/2558  10:36:04 หน้า : 19/51

ค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี                          ตังไว้      5,400  บาท
เพือจ่ายค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 3 – 6 ขนาด 6 ฟุต  พร้อม
เก้าอี   จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,400 บาท รวมเป็นเงิน 5,400 บาท   ตังจ่าย
จากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  4  หน้าที 63  โครงการ 9 ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจําเป็นต้องจัดซือตามราคาทีเคยจัดซือ
ในท้องถินโดยประหยัด

โต๊ะทํางานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี จํานวน 5,400 บาท

ค่าจัดซือตู้เหล็ก                                           ตังไว้    11,000  บาท
เพือจ่ายค่าจัดซือตู้เหล็ก จํานวน  2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท เป็น
เงิน 11,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้าที 63  โครงการ 10 ซึงเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจํา
เป็นต้องจัดซือตามราคาทีเคยจัดซือในท้องถินโดยประหยัด

ตู้เหล็ก จํานวน 11,000 บาท

ค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี                          ตังไว้      4,000  บาท
เพือจ่ายค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 1 – 2 ขนาด 5 ฟุต  พร้อม
เก้าอี   จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท   ตังจ่าย
จากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหารงาน
คลัง  (00113)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  4  หน้าที 63  โครงการ 9 ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจําเป็นต้องจัดซือตามราคาทีเคยจัดซือ
ในท้องถินโดยประหยัด

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี จํานวน 4,000 บาท

ค่าจัดซือเครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก            ตัง
ไว้    14,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือ
โยก จํานวน 1 เครืองๆละ 14,000 บาท เป็น
เงิน 14,000 บาท   คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นชนิดสันห่วงพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ห่วง
- เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิว
- เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4
- ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหาร
งานคลัง  (00113)   ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้าที 63  โครงการ 11

ค่าจัดซือเครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก จํานวน 14,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,800 บาท
งบลงทุน รวม 94,800 บาท

ค่าโทรศัพท์  (340300)                ตังไว้   12,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ  ค่าโทรศัพท์เคลือน
ที ฯลฯ ในการติดต่อราชการ และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสายฯ
ลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์                                    ตัง
ไว้      7,300  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ สําหรับสํานัก
งาน  จํานวน 1 เครือง  ราคาเครืองละ  7,300 บาท รวมเป็น
เงิน 7,300 บาท  คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1,200?600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชือมต่อ ( Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)   งานบริหาร
งานคลัง  (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้าที 62  โครงการ 2

เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ จํานวน 7,300 บาท

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
                                                                      ตัง
ไว้    20 ,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะพร้อมชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือง  ราคาเครือง
ละ  20,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท  คุณลักษณะพืนฐาน
- ประกอบด้วยมีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1  TB หรือชนิด Solid Disk ขนาดบรรจุไม่น้อย
กว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base – T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio 600:1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)   งานบริหาร
งานคลัง  (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้าที 62  โครงการ 3

เครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 20,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เงินเดือนพนักงาน  (220100)                  ตังไว้ 670,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนขันพิเศษแก่พนักงานเทศบาล จํานวน  3  อัตรา โดยคํานวณ
ตังจ่ายไม่เกิน  12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานการ
ศึกษา  (00210)    งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 670,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,280,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,280,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,606,220 บาท

แผนงานการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ        ตัง
ไว้    40,000  บาท
เพือจ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆเช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยนําป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า ฯลฯ ช่วยเหลือจัด
ซือเครืองอุปโภคและบริโภคเพือช่วยเหลือในเบืองต้นให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว667  ลงวัน
ที  12  มีนาคม  2545 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.3/ว323  ลงวันที  15  มีนาคม  2547 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท  0891.2/ว1149  ลงวัน
ที  16  มิถุนายน 2548 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0891.2/ว2551  ลงวันที  29  ธันวาคม  2548 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0891.2/ว2176  ลงวัน
ที  3  มกราคม  2550    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  (00120)   งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษา
ความสงบภายใน  (00121)   ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) ยุทธศาสตร์ที  6  หน้าที 86  โครงการ 1 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ จํานวน 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 40,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   (411800)           ตัง
ไว้   30,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายครังหนึงซึงมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท สําหรับการ
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)   งานบริหาร
งานคลัง  (00113)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ                                               ตัง
ไว้     3,100  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 1 ตัว  ราคาตัว
ละ 3,100 บาท รวมเป็นเงิน 3,100 บาท  คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA  (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   งานบริหาร
งานคลัง  (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้าที 63  โครงการ 14

เครืองสํารองไฟ จํานวน 3,100 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)            ตัง
ไว้     20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการ    ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานการ
ศึกษา  (00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ                      ตัง
ไว้  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตังไว้     กองการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานการ
ศึกษา (00210)     งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)
เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานในพืนทีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้   (221200)                                                        ตัง
ไว้    390,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานใน
พืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้     ตังแต่ 1 ตุลาคม  2558 –
 30 กันยายน  2559 แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน  3  อัตรา พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานการ
ศึกษา  (00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 410,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 510,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,275,920 บาท

เงินเพิมการครองชีพชัวคราว                                  ตัง
ไว้   72,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตามมติคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี ครังที 7/2558 เมือวัน
ที 23 กรกฎาคม 2558 ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานการ
ศึกษา (00210)     งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)                                  ตัง
ไว้ 490,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชัวคราวให้แก่ ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา ตําแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไม่
เกิน 12 เดือน   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานการ
ศึกษา  (00210)   งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 490,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหน่ง (220300)     ตังไว้   42,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งนักบริหาร
งานการศึกษา  อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน    ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานการ
ศึกษา  (00210)    งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)                    ตัง
ไว้      6,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) แก่พนักงานทีมีสิทธิ
ได้รับการช่วยเหลือ ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานการ
ศึกษา  (00210)    งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 2/10/2558  10:36:05 หน้า : 23/51

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)                 ตัง
ไว้   10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและบุคคล
ในครอบครัว ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตาม
ระเบียบฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานการ
ศึกษา (00210)    งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)                  ตัง
ไว้   10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล กองการ
ศึกษา ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ   ตังจ่าย
จากเงินรายได้   แผนงานการศึกษา (00210)   งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา  (00211)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

ประเภท ค่าเช่าบ้าน   (310400)             ตังไว้     60,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานการ
ศึกษา (00210)   งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา   (00211)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
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(1)  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ                         ตังไว้
      60,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรมประชุม  สัมมนา
ต่างๆ เช่นค่าลงทะเบียนประชุม   ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุม
สัมมนาต่างๆ ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  และผู้ทีเกียวข้อง หรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  แผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)
                            (2)  ค่าเช่าทรัพย์สิน
                                      ตังไว้   187,920  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  จํานวน 1 คัน เป็นรถ
บรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน(ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ตํา
กว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ จํานวน 1 คัน ในอัตรา
เช่าคันละ 15,660 บาท/เดือน รวมเป็นค่าเช่าเดือนละ 15,660 บาท คิด
เป็นค่าเช่าปีละ 187,920 บาท โดยได้รับอนุมัติให้ผูกพันงบประมาณราย
จ่ายเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2556 -  2561) จากสภาเทศบาลตําบลพ่อ
มิง สมัยที 2 ครังที 2 เมือวันที 17 กันยายน 2555 รวมเป็นเงินทัง
สิน 939,600 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที
สุด  ที กค 0406.4/ว64  วันที 4 กรกฎาคม 2555   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  แผนงานการศึกษา (00210)   งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)
                            (3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ตังไว้    10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง การทําสิงพิมพ์ต่างๆ แผ่นพับ วารสาร รวม
ถึง ค่าจัดทําป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจในหน้าทีของเทศบาล  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   แผนงานการศึกษา  (00210)   งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา (00211)
                                (4) ค่าเย็บเล่มเอกสาร ค่าเข้าปกเอกสาร     ตัง
ไว้      5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มเอกสาร  ค่าเข้าปกเอกสาร ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  แผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  (00211)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 262,920 บาท
ค่าใช้สอย รวม 567,920 บาท
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร      ตังไว้    50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสัง ให้ไปปฏิบัติหน้าทีเพือ
ประโยชน์ของเทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ   ค่า
เช่าทีพัก   ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   แผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา (00211)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล                     ตัง
ไว้    5,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของสมนาคุณ ของรางวัล ของกองการ
ศึกษา  ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานการ
ศึกษา  (00210)   งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจริยธรรมสัญจร ประจําปี 2559     ตัง
ไว้  50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรมสัญจร ประจํา
ปี  2559  เพือส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในตําบลพ่อ
มิง เป็นค่าทีพัก  ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่า
ของขวัญของรางวัลฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  แผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  2  หน้าที 36  โครงการ 2
(กองการศึกษา)
                              (2) โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดู
ร้อน                              ตังไว้  100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนใน
ภาคฤดูร้อน จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
สมนาคุณ ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานการ
ศึกษา  (00210)   งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  2  หน้าที 34  โครงการ 2   (กองการศึกษา)
                               (3) โครงการส่งเสริมงานด้านวิชาการตัง
ไว้    25,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมงานด้านวิชาการ เช่น  ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป   แผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  (00211)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  2  หน้าที 34  โครงการ 3
(กองการศึกษา)
                                (4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนตาดีกา
       ตังไว้    50,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนตาดีกา ตาม
กิจกรรมทีโรงเรียนจัดขึน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงาน
การศึกษา  (00210)   งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  2  หน้าที 30  โครงการ 7 (กองการศึกษา)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 225,000 บาท
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วัสดุกีฬา (331300)                      ตังไว้    80,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา เช่น  ห่วงยาง  ลูกฟุตบอล  ลูกปิงปอง  ไม้ตี
ปิงปอง  ลูกแชร์บอล  ไม้แบดมินตัน  ตะกร้อ  ตะกร้าหวายแชร์
บอล  ตาข่ายกีฬา  นกหวีด  นาฬิกาจับเวลาฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  แผนงานการศึกษา (00210)   งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)

วัสดุกีฬา จํานวน 80,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)                   ตังไว้     3,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสีฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซี
ดี รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  แผนงานการศึกษา (00210)   งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (330800)       ตัง
ไว้   40,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามัน
เครือง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   (330200)              ตังไว้     5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟ สวิทซ์ ฯลฯ เพือติดตังและเปลียนอุปกรณ์ไฟฟ้าทีชํารุดเสียหายของ
อาคารและสถานทีอืนๆ   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานการ
ศึกษา  (00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

วัสดุสํานักงาน   (330100)                          ตังไว้   40,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน กระดาษ หมึก ดินสอ แบบพิมพ์
ต่างๆ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ลวดหนีบกระดาษ เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการ
ซือจ้างพิมพ์  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานการ
ศึกษา (00210)   งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 198,000 บาท

(1) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์       ตังไว้    15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมเครืองใช้สํานักงาน หรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ที
ชํารุดเสียหาย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานการศึกษา
(00210)   งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)
(2) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ      ตังไว้     10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆทีชํารุดเสียหาย เช่นวัสดุ
ต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้     แผนงานการ
ศึกษา  (00210)   งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
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ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล                     ตัง
ไว้      6,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล สําหรับสํานัก
งาน  จํานวน 1 กล้อง  ราคากล้องละ  6,000 บาท รวมเป็น
เงิน 6,000 บาท  คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซนเซอร์
ภาพ Image Sensor
- มีระบบแฟลชในตัว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- สามารถถอดสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือเมือต้อง
การเปลียน
- สามารถโอนถ่าย ข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    แผนงานการ
ศึกษา  (00210)   งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  4  หน้าที 62  โครงการ 1

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 6,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,300 บาท
งบลงทุน รวม 50,300 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)                      ตังไว้ 30,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์   เมาส์  อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล  เมนบอร์ด  เมมโมรีชิป  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  แผนงานการศึกษา (00210)   งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา (00211)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก                               ตัง
ไว้     4,300  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง  ราคาเครืองละ  4,300 บาท รวมเป็น
เงิน 4,300 บาท  คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดํา ไม่น้อยกว่า 1,200?1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สี ไม่น้อยกว่า 4,800?1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
หรือ 15 ภาพต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาทีหรือ 10 ภาพ
ต่อนาที
- มีช่องเชือมต่อ ( Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    แผนงานการ
ศึกษา  (00210)   งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  4  หน้าที 62  โครงการ 2

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะพร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
                                                            ตังไว้    20 ,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะพร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติ
การคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือง  ราคาเครืองละ  20,000 บาท รวมเป็น
เงิน 20,000 บาท  คุณลักษณะพืนฐาน
- ประกอบด้วยมีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1  TB หรือชนิด Solid Disk ขนาดบรรจุไม่น้อย
กว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base – T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio 600:1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    แผนงานการ
ศึกษา  (00210)   งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  4  หน้าที 62  โครงการ 3

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะพร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

จํานวน 20,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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(1)  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ                         ตัง
ไว้     30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรมประชุม  สัมมนา
ต่างๆ   เช่นค่าลงทะเบียนประชุม   ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุม
สัมมนาต่างๆ   ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  และผู้ทีเกียวข้อง หรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  แผนงานการศึกษา(00210)   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212)
(2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ        ตังไว้  700,000  บาท
      - ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิม
พระเกียรติพ่อมิงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลตักวาตัง
ไว้  240,000  บาท
      - ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลตัก
วา
          ตังไว้   108,000  บาท
      - ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศพด.พ่อมิง/มัสยิดอัลตักวา
ตังไว้  160,000  บาท
      - ค่าจ้างเหมาคนขับรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิม
พระเกียรติพ่อมิงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลตักวาตัง
ไว้  192,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้   จํานวน  350,000  บาท   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  350,000  บาท   แผนงานการศึกษา  (00210)   งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                                         ตัง
ไว้    20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่างทางวิทยุกระจายเสียง การทําสิงพิมพ์ต่างๆ แผ่นพับ วารสาร รวม
ถึง ค่าจัดทําป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจในหน้าทีของเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา  (00212)
                              (4) ค่าเย็บเล่มเอกสาร  ค่าเข้าปกเอกสาร          ตัง
ไว้      5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มเอกสาร  ค่าเข้าปกเอกสาร   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   แผนงานการศึกษา (00210)   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212)
                            (5) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์                                  ตังไว้   50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณพืนทีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตําบลพ่อมิง   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานการ
ศึกษา  (00210)    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 805,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,362,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,711,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,235,100 บาท
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา                    ตัง
ไว้     1,232,200 บาท
เพือสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดสรร  100%  อัตราคน
ละ 20 บาท   จํานวน 280 วัน ให้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติพ่อมิงเป็นเงิน543,200  บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลตักวาเป็นเงิน672,000  บาท
- เพือสําหรับค่าพาหนะนําส่งเด็กเล็กไปโรงพยาบาลเป็นเงิน
    1,000  บาท
- เพือสําหรับค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเป็นเงิน  16,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานการศึกษา  (00210)   งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา จํานวน 1,232,200 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร                                     ตัง
ไว้  60,000  บาท                      เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่า
ทีพัก ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง  ทีมีความจําเป็นต้องเดินทางไป ติดต่อราชการ หรือโอนย้าย
หรือเข้ารับการอบรมสัมมนา  ประชุม  หรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตาม
ระเบียบทีทางราชการกําหนด   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานการ
ศึกษา  (00210)    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2559  ตัง
ไว้   100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ  ประจําปี 2559    เป็นค่าจัดสถานที  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์   ค่าเครือง
ดืม  ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานการ
ศึกษา  (00210)    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)  ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  2  หน้าที 34  โครงการ 1 (กองการศึกษา)
                               (2) โครงการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็ก
เล็ก        ตังไว้    10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ฯลฯ   ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานการศึกษา   (00210)    งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที  2  หน้าที 35  โครงการ 6  (กองการศึกษา)
                              (3) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและสากล(วันปีใหม่)
                                                                                            ตัง
ไว้      10,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและสากล(วันปีใหม่)ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลพ่อมิง เช่น ของขวัญ ของรางวัล วัสดุ อุปกรณ์ สํานักงาน ฯลฯ   ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานการศึกษา(00210)    งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที  2  หน้าที 41  โครงการ 3  (กองการศึกษา)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 120,000 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว   (330300)                   ตังไว้    50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง  ไม้กวาด  ถัง
ขยะ  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  แก้วนําจานรอง นํายาดับกลิน  หมอน ผ้าห่ม ผ้า
ปูทีนอน  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานการศึกษา (00210)  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

วัสดุสํานักงาน   (330100)                      ตังไว้    31,400  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะญีปุ่นขาเหล็ก   ขนาด 16?24 นิว คละ
ลาย จํานวน 60 ตัว ราคาตัวละ 190 บาท เป็นเงิน 11,400 บาท และ เพือ
จ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  กระดาษ  หมึก  ดินสอแบบพิมพ์
ต่างๆ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด  กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ  กาว แฟ้ม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้    แผนงานการศึกษา (00210)    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 31,400 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,278,800 บาท

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์         ตังไว้    15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมเครืองใช้สํานักงาน หรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ที
ชํารุดเสียหาย   ตังจ่ายจากเงินรายได้    แผนงานการศึกษา
(00210)    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง           ตัง
ไว้     20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้างต่างๆที
ชํารุด เช่น อาคารศพด. ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพดี   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   แผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212)
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆตังไว้     10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ ทีชํารุดเสียหาย  เช่นวัสดุ
ต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้     แผนงานการศึกษา  (00210)    งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 45,000 บาท

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนกิรออาตี        ตัง
ไว้     100,000 บาท
เพือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนกิรออาตีของเด็กและเยาวชนที
นับถือศาสนาอิสลามในตําบลพ่อมิง    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผน
งานการศึกษา  (00210)    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  2  หน้าที 28  โครงการ 3   (กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนกิริอาตี จํานวน 100,000 บาท
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วัสดุการศึกษา   (331500)          ตังไว้   60,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบล
พ่อมิง   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานการ
ศึกษา  (00210)   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)

วัสดุการศึกษา จํานวน 60,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์   (331400)       ตังไว้   20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมมโมรีชิบ  เช่น แรม  คัต
ชีทฟีตเดอร์  เมาส์  พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์  เครืองกระจายสัญญาณ  แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานการ
ศึกษา  (00210)    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

วัสดุการเกษตร (331000)           ตังไว้   10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น  พันธ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะ
ชํา ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้     แผนงานการศึกษา  (00210)   งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง (330600)          ตังไว้    10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น  อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ   ตังจ่าย
จากเงินรายได้   แผนงานการศึกษา(00210)    งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  (00212)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

ค่าอาหารเสริม(นม) (330400)                          ตัง
ไว้    1,097,400  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับนัก
เรียน  2  โรงเรียน  จํานวน  260  วัน(จํานวน  52  สัปดาห์ๆ
ละ  5  วัน) อัตราคนละ  7.82  บาท (อุดหนุนราคาถุงละ 7.37 บาท ราคา
นมถุงละ 7.82 บาท) จํานวน 622,200 บาท
ดังนี.-
1. โรงเรียนบ้านเคียนเป็นเงิน217,600  บาท
2. โรงเรียนบ้านพ่อมิงเป็นเงิน404,600  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน 586,400 บาท  และ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ จํานวน 35,800 บาท แผนงานการศึกษา  (00210)   งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
และเพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  2  ศูนย์ จํานวน  280  วัน  อัตราคนละ  7.82  บาท (อุด
หนุนราคาถุงละ 7.37 บาท ราคานมถุง
ละ 7.82 บาท) จํานวน 475,200 บาท
ดังนี.
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพ่อมิงเป็นเงิน212,400 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลตักวาเป็นเงิน262,800 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน 447,800 บาท  และ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ จํานวน 27,400 บาท แผนงานการศึกษา  (00210)   งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,097,400 บาท
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ค่าจัดซือถังเก็บนํา     ตังไว้    19,400  บาท
เพือจ่ายค่าจัดซือถังเก็บนํา แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความ
จุ 1,000 ลิตร จํานวน 2  ใบ ราคาใบละ 9,700 บาท   รวมเป็น
เงิน   19,400 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้    แผนงานการ
ศึกษา  (00210)   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) ซึง
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมีความ
จําเป็นต้องจัดซือตามราคาทีเคยจัดซือในท้องถินโดยประหยัด

ค่าจัดซือถังเก็บนํา จํานวน 19,400 บาท

ค่าจัดซือตู้เหล็กชนิดบานเลือนกระจกใส                     ตัง
ไว้    27,500  บาท
เพือจ่ายค่าจัดซือตู้เหล็กชนิดบานเลือนกระจก
ใส จํานวน  5 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 27,500 บาท สําหรับใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานการ
ศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) ซึง
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมีความ
จําเป็นต้องจัดซือตามราคาทีเคยจัดซือในท้องถินโดยประหยัด

ค่าจัดซือตู้เหล็กชนิดบานเลือนกระจกใส จํานวน 27,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,100 บาท
งบลงทุน รวม 300,100 บาท

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  (340500)                ตัง
ไว้     20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือ
สารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอิน
เทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืน ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   แผนงานการศึกษา  (00210)   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

ค่าไฟฟ้า  (340100)                                         ตัง
ไว้      50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิม
พระเกียรติพ่อมิง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลตักวา   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้    แผนงานการศึกษา  (00210)   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
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ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง   (411100)                     ตังไว้
รวม    2,600  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง บรรจุถังสี
แดง ขนาด 15 ปอด์น  จํานวน  2  ถัง  ราคาถังละ  1,300 บาท รวมเป็น
เงิน 2,600 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานการ
ศึกษา  (00210)    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212) ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์และมีความจําเป็นต้องจัดซือตามราคาทีเคยจัดซือในท้องถินโดย
ประหยัด

ค่าจัดซือถังดับเพลิง จํานวน 2,600 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือเครืองชังนําหนัก           ตังไว้    26,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองชังนําหนักแบบคานสมดุล มีทีวัดส่วนสูงใน
ตัว  จํานวน 2 เครือง  ราคาเครืองละ  13,000 บาท รวมเป็น
เงิน 26,000 บาท  คุณลักษณะพืนฐาน เป็นเครืองชังทีชังได้ไม่น้อย
กว่า 160 กิโลกรัม สามารถชังได้ละเอียดไม่น้อยกว่า 100 กรัม วัดส่วนสูง
ได้อย่างน้อยระหว่าง 75 – 195 เซนติเมตร   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป   แผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212)

เครืองชังนําหนัก จํานวน 26,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซือพัดลมติดผนังพร้อมติดตัง                   ตังไว้    36,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนังพร้อมติดตัง สําหรับอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จํานวน  20 ตัว  ราคาตัวละ  1,800 บาท  รวมเป็น
เงิน  36,000 บาท   คุณลักษณะพืนฐาน
- มีขนาดไม่ตํากว่า 16 นิว
- แบบเชือกดึง
- 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5
- รับประกันมอเตอร์สามปี
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก มอก.
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจําเป็นต้องจัดซือตามราคาที
เคยจัดซือในท้องถินโดยประหยัด

ค่าจัดซือพัดลมติดผนังพร้อมติดตัง จํานวน 36,000 บาท
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ค่าประตูและหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติพ่อมิง
                                                                                                  ตั
งไว้   135,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเปลียนประตูและหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ติด
ตัง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติพ่อมิง
-หน้าต่าง (น.1) ขนาด  0.7?1.1 เมตร จํานวน  72  บาน
-หน้าต่าง (น.2) ขนาด  0.8?1.1 เมตร จํานวน   8  บาน
-ประตู (ป.1) ขนาด     0.8?2.0 เมตรจํานวน    6  บาน
-ประตู (ป.2) ขนาด     0.8?2.0 เมตรจํานวน    5  บาน
  ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนการการศึกษา (00210)   งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าประตูและหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 135,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง          ตัง
ไว้   15,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายครังหนึงซึงมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท สําหรับการ
บํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนการการศึกษา (00210)   งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้าที 29  โครงการ 5

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   (411800)           ตัง
ไว้   30,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายครังหนึงซึงมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท สําหรับการ
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   ตังจ่าย
จากเงินรายได้   แผนการการศึกษา  (00210)   งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  (00212)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก                              ตัง
ไว้      8,600  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน 2 เครือง  ราคาเครืองละ  4,300 บาท รวมเป็น
เงิน 8,600 บาท  คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดํา ไม่น้อยกว่า 1,200?1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สี ไม่น้อยกว่า 4,800?1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
หรือ 15 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาทีหรือ 10 ภาพ
ต่อนาที
- มีช่องเชือมต่อ ( Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป    แผนงานการศึกษา  (00210)   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  4  หน้าที 62  โครงการ 2

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 8,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก          ตัง
ไว้     5,000  บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค์ควบคุมการ
ระบาดไข้เลือดออก   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริการสาธารณะสุขและงานสาธารณะ
สุข (00223) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  2  หน้าที 49  โครงการ 2            (กองการศึกษา)
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า           ตัง
ไว้   10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  ยาคุมกําเนิด  ไซริงค์ เข็มฉีดยา  นําแข็งสําหรับรักษาอุณหภูมิ
วัคซีนออกบริการประชาชน  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าจัดทําเอกสาร  แผ่นพับให้ความรู้  หรือรายจ่ายอืนทีอยู่ใน
ประเภทนี   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  แผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริการสาธารณะสุขและงานสาธารณะ
สุข (00223) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที 2  หน้าที 49  โครงการ 1 (กองการศึกษา)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 75,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

-  โรงเรียนบ้านเคียน                    ตังไว้   428,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (สพฐ.) สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเคียน  ที
มีจํานวนเด็กอนุบาล – ป.6  จํานวน  107  คน จัดสรร  100%  อัตราคน
ละ  20  บาท  จํานวน   200  วัน  เป็นเงิน   428,000 บาท   ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป    ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  ดําเนินการตามเอกสาร
ที มท 0893.3/ว3149 ลว  5  มิถุนายน  2558 และข้อมูลเด็กนัก
เรียน ณ  วันที  10 มิถุนายน 2558
                            -  โรงเรียนบ้านพ่อมิง      ตังไว้  796,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (สพฐ.) สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพ่อ
มิง  ทีมีจํานวนเด็กอนุบาล – ป.6 จํานวน 199  คน  จัดสรร 100%  อัตรา
คนละ 20  บาท  จํานวน  200  วัน เป็นเงิน  796,000 บาท  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)    งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ดําเนินการตามเอกสาร
ที มท 0893.3/ว1506 ลว  26  มิถุนายน  2556 และข้อมูลเด็กนัก
เรียน ณ   วันที  10 มิถุนายน 2558

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,224,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,224,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,224,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน (330100)                                   ตังไว้     5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  กระดาษ  หมึก  ดินสอแบบพิมพ์
ต่างๆ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด  กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว   แฟ้ม ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้     แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)   งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์  (00232)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท

โครงการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ                        ตัง
ไว้    30,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูง
อายุ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าเอกสาร ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานสังคม
สงเคราะห์  (00230)   งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  (00232) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  2  หน้าที 45  โครงการ 3 (กองการศึกษา)
โครงการสนับสนุนอาชีพผู้สูงอายุ                             ตัง
ไว้    20,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนอาชีพผู้สูง
อายุ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าเอกสาร  แผ่นพับให้ความรู้ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผน
งานสังคมสงเคราะห์  (00230)   งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์  (00232) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที  2  หน้าที 45  โครงการ 4  (กองการศึกษา)
โครงการสนับสนุนกองทุนเพือการศึกษาเด็กกําพร้าและเด็กยากจน     ตัง
ไว้    20,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนกองทุนเพือ
การศึกษาเด็กกําพร้า และเด็กยากจน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวเนืองกับ
โครงการ ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานสังคม
สงเคราะห์  (00230)   งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  (00232) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  2  หน้าที 46  โครงการ 5  (กองการศึกษา)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 78,000 บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 103,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

อุดหนุนสนับสนุนการบริการสาธารณสุข              ตังไว้    60,000  บาท
เพืออุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน โดยเป็น
ค่าดําเนินการของ อสม.ตําบลพ่อมิง จํานวน  4 หมู่บ้านๆ
ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000  บาท ตาม หนังสือกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 73 ลงวัน
ที  14 มกราคม 2557   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข(00220)  งานบริการสาธารณะสุขและงานสาธารณะ
สุข  (00223) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  2  หน้าที 44  โครงการ 1  (กองการศึกษา)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
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ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)                  ตังไว้    388,320  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 2  อัตราและ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 388,320 บาท

เงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน (220200)         ตังไว้
รวม        21,300  บาท
      (1) เงินเพิมการครองชีพชัวคราว                             ตัง
ไว้   21,300  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงาน
เทศบาล  จํานวน 1 อัตรา   โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 5 ) พ.
ศ. 2555   ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เงินเดือนพนักงาน (220100)        ตังไว้รวม        318,840  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินปรับปรุง
เงินเดือนขันพิเศษ แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 ตําแหน่ง ตามอัตรา
และตําแหน่งที ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 318,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 770,520 บาท
งบบุคลากร รวม 770,520 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,676,520 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการจัดทําสิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ             ตัง
ไว้  25,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสิงอํานวยความสะดวกให้คนพิการ ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลพ่อมิง   เช่น ห้องนํา ทางลาด ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์  (00232)

โครงการจัดทําสิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ จํานวน 25,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 25,000 บาท
งบลงทุน รวม 25,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   (331100)                 ตังไว้     3,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดํา ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) ฯลฯ และวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ทีมีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะ
เวลาประมาณ 1 ปี ขึนไป แต่มีราคาหน่วยหนึง/ชุดหนึง ไม่
เกิน 5,000 บาท เช่น ขาตังกล้อง เครืองกรอเทป เลนส์ซูม ฯลฯ   ตังจ่าย
จากเงินรายได้   แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)  งานสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์  (00232)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)           ตัง
ไว้     10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการ   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  (310100)     ตังไว้รวม      65,000  บาท
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ         ตัง
ไว้  35,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  กองช่าง   ตามหลักเกณฑ์ทีกระทรวง
มหาดไทยกําหนด   ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)
(2) เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง           ตัง
ไว้      30,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  ผู้แทนประชาคม
หมู่บ้าน/ตําบล  ข้าราชการทีร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างของเทศบาล หรือคณะ
กรรมการอืนๆ ทีมีสิทธิตามระเบียบ กฎหมายกําหนด   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน  (00241)
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานในพืนทีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (221200)                                              ตัง
ไว้   36,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานใน
พืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตังแต่ 1 ตุลาคม  2558 –
 30 กันยายน  2559 ของพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 101,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 121,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 906,000 บาท

เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง (220700)       ตังไว้
รวม   42,060  บาท
           (1) เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว                                 ตัง
ไว้   42,060  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา    ตาม
มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี ครัง
ที 7/2558 เมือวันที 23 กรกฎาคม 2558 โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานเคหะและชุมชน
(00240)   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,060 บาท
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(1) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ                ตัง
ไว้    30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ต่างๆของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจํา หรือค่า
ธรรมเนียมใดๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน  (00241)
(2) ค่าเย็บเล่มหนังสือ  เข้าปกเอกสาร และเอกสารต่างๆ ตัง
ไว้    10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือ  เข้าปกเอกสาร และเอกสารต่างๆ ตังจ่าย
จากเงินรายได้   แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)
(3) ค่าจ้างเหมาบุคคลตัดหญ้าริมข้างทาง ตัดต้นไม้ริมทาง และในที
สาธารณะ
                                                                       ตัง
ไว้    80,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลตัดหญ้าริมข้างทาง ตัดต้นไม้ริมทาง และใน
ทีสาธารณะ ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
(4) ค่าติดตังไฟฟ้า         ตังไว้    50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินสาย และติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติมภายใน
อาคารของเทศบาล ค่าธรรมเนียม การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าติดตังมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ ค่ามิเตอร์ชํารุดเสีย
หาย ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
(5) ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประปา       ตังไว้    10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา และติดตังอุปกรณ์ประปาเพิม
เติม ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา และซ่อมบํารุงรักษากิจการ
ประปา   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)
(6) ค่าจ้างเหมาจัดทําและติดตังป้ายซอย      ตังไว้  100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําและติดตังชือป้ายซอยในตําบลพ่อมิง   ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)              ตัง
ไว้   10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน  (00241)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท
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วัสดุก่อสร้าง (330600)           ตังไว้   20,000  บาท                เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ค้อน ตะปู ปูน
ซีเมนต์ อิฐ กระเบือง สังกะสี ทราย แผ่นเหล็ก     ท่อประปา ฯลฯ   ตังจ่าย
จากเงินรายได้   แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)                ตังไว้   10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟ สวิทซ์ ฯลฯ เพือติดตังและเปลียนอุปกรณ์ไฟฟ้าทีชํารุดเสียหายของ
เทศบาล อาคารและสถานทีอืนๆทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

วัสดุสํานักงาน (330100)      ตังไว้   10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ รวมทังแบบพิมพ์ต่างๆ ทีจํา
เป็นต้องสังซือหรือจ้างพิมพ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้   แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน  (00241)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท

(1) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์                     ตัง
ไว้    50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมเครืองใช้สํานักงาน หรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ทีชํารุดเสีย
หาย   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)
         (2) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง         ตัง
ไว้  200,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้างต่างๆ ทีชํารุด
เสียหาย เช่น สะพาน อาคาร ถนน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์
ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปาหมู่บ้าน สิงก่อสร้าง ท่อระบายนํา ฯลฯ ให้อยู่
ในสภาพดี   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานเคหะและชุมชน
(00240)   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)
         (3) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ                   ตัง
ไว้    20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ ทีชํารุดเสีย
หาย เช่น วัสดุต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 270,000 บาท

(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร   ตังไว้    50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที
เพือประโยชน์ของเทศบาลตําบลโดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน  (00241)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้านในตําบลพ่อมิง   ตังจ่าย
จากเงินรายได้   แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานไฟฟ้าและ
ถนน  (00242)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 4,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 684,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)                    ตังไว้   40,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ เมาส์ โปรแกรมและ
อืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงาน
เคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)          ตังไว้   10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์  ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย พู่กันและสี ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีลักษณะคง
ทนถาวรและมีอายุการใช้งานในระยะเวลาและเผย
แพร่ ประมาณ  1  ปี แต่มีราคาหน่วยหนึง/หนึงชุด ไม่
เกิน  5,000  บาท เช่น ขาตังกล้อง  เครืองกรอเทป  เลนส์ซูม ฯลฯ   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   แผนงานเคหะและชุมชน(00240)   งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

วัสดุการเกษตร (331000)ตังไว้     5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ และต้นไม้
ขนาดใหญ่ เพือจัดปลูกตามถนนพืนทีสวนสาธารณะตามนโยบายเร่งด่วน
ในการจัดพืนทีสีเขียว และวัสดุปลูกต่างๆ ฯลฯ เพือใช้ในการประดับ
ตกแต่งและจัดสวนภายในเทศบาล   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานเคหะ
และชุมชน  (00240)   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน  (00241)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  (330800)              ตังไว้   40,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามัน
เครือง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)         ตังไว้   50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ แบตเตอรี ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
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(1) โครงการจัดทําเวทีประชาคมหมู่บ้านเพือจัดทําแผนชุมชน/แผน
พัฒนาสามปี                                                                         ตัง
ไว้     35,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครืองดืม  อาหารกลางวัน ค่าวัสดุเอกสาร
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ เท่าทีจําเป็นรายละเอียดตามโครงการในการจัด
ทําเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพือจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนาสาม
ปี ฯลฯ    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250)    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  4  หน้าที 66  โครงการ 2  (สํานักปลัดเทศบาล)
                           (2) โครงการจัดตังชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพ่อ
มิง           ตังไว้    50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตังชุมชนเขตเทศบาลตําบลพ่อมิง ค่าจัดทํา
เอกสาร ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์      ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครือง
ดืม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252)  (สํานักปลัดเทศบาล)
                         (3) โครงการส่งเสริม พัฒนา ฝึกอบรมและจัดหาอาชีพ
ให้กับเยาวชนและประชาชนในตําบล
ตังไว้    50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดหาอาชีพให้กับเยาวชนและ
ประชาชนในตําบลและจัดอบรมฝึกอาชีพ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ยาก
จน หรือผู้ทีสนใจ รายละเอียดตามโครงการฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)   งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที  1  หน้าที 18  โครงการ 1  (กองการ
ศึกษา)
                        (4) โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับพิษภัยและโทษ
ของยาเสพติด                     ตังไว้   10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆทีใช้ในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าจัดทําเอกสารแผ่นพับ  ค่าป้าย  ค่าจัดสถานที  ค่า
อาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที  2  หน้าที 47  โครงการ 3
 (กองการศึกษา)
                       (5)โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 515,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 545,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 545,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 545,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายสํานักงาน เสาธง รัวสํานักงาน    (รายละเอียด
ตามแบบรูปทีเทศบาลตําบลพ่อมิงกําหนด)   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป   680,000บาท   แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานไฟฟ้า
และถนน  (00242) ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-
2561) ยุทธศาสตร์ที  4  หน้าที 64  โครงการ 20

โครงการก่อสร้างป้ายสํานักงาน เสาธง รัวสํานักงาน จํานวน 680,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 680,000 บาท
งบลงทุน รวม 680,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย
รัฐบาล กรม จังหวัด เทศบาล เช่นรณรงค์เพือลดอุบัติเหตุทางถนนใช้ใน
ช่วงเทศกาลสําคัญ เช่นเทศกาลขึนปีใหม่/เทศกาลสงกรานต์ รณรงค์การ
ป้องกันยาเสพติด การปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ รณรงค์การอนุรักษ์
สิงแวดล้อม,และวันสําคัญต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐบาล กรม
จังหวัด

จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพียงตามโครงการพระราชดําริ              ตังไว้  300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าป้าย  ค่า
เอกสาร  ฯลฯ สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นําชุมชน กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ  ผู้ประสานงานในพืนทีตําบลมิง ได้มีโอกาสเดินทางศึกษาดูงานนอก
สถานทีเพือแลกเปลียนความรู้ซึงกันและกันเพือนําประสบการณ์ทีได้รับไป
พัฒนาท้องถินให้เจริญก้าวหน้ายิงขึน   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป   แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252)ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.
ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้าที 60  โครงการ 1  (สํานักปลัด
เทศบาล)
    (6) โครงการจัดอบรมเยาวชนและประชาชนเพือเสริมสร้างสันติ
สุข

      ตังไว้   20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าป้าย  ค่าจัด
ทําเอกสาร    และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวเนืองกับโครงการ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)    งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้าที 88  โครงการ 1  (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
                            (7) โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรี/กลุ่มแม่
บ้าน                       ตังไว้   50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้าน  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวเนืองกับโครงการ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)    งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที  1  หน้าที 18  โครงการ 3  (กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 350,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑาปะนาเระสัมพันธ์เกมส์         ตัง
ไว้    30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑา
ปะนาเระสัมพันธ์เกมส์ประจําปี  2559  ให้กับอําเภอปะนาเระ   ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ   (00262)  (กองการ
ศึกษา)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

(1) โครงการแข่งขันกีฬาตําบลต้านยาเสพติด                   ตัง
ไว้   200,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ตําบลต้านยาเสพติดตําบลพ่อมิง ได้แก่ ค่ากรรมการ ค่าเครืองดืม ของ
รางวัล และค่าป้าย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที  3  หน้าที 52  โครงการ 2  (กองการ
ศึกษา)
                               (2) โครงการจัดส่งทีมกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับอําเภอ/จังหวัด
ตังไว้     80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกีฬา-กรีฑา  เข้าร่วมแข่งขันระดับ
อําเภอ/จังหวัด  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าชุดนักกีฬา ค่า
อุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีควบคุมทีม ฯลฯ   ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (00260)   งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)  (กองการ
ศึกษา)
                          (3) โครงการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเด็กและ
เยาวชน ตังไว้    20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเด็กและ
เยาวชน  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม  ค่าป้าย ฯลฯ   ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260)   งานกีฬาและนันทนาการ  (00262) ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที  2  หน้าที 34  โครงการ 4  (กอง
การศึกษา)
(4) โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวในชุมชน    ตัง
ไว้   20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัวในชุมชน เป็นค่า ของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ทีใช้
ในการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอืนๆเท่าทีจําเป็นเกียวเนืองกับ
โครงการ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (00260)   งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)  (กองการ
ศึกษา)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



วันทีพิมพ์ : 2/10/2558  10:36:12 หน้า : 46/51

(1) โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอน            ตังไว้   100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆทีเกียวข้องกับเดือนรอม
ฎอน  ได้แก่ ค่าอินทผาลัม นําตาลทราย ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนๆเท่าทีจําเป็น ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)   งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน  (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  2  หน้าที 39  โครงการ 6 (กองการศึกษา)
       (2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์             ตัง
ไว้  20,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมอา
ซูรอ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆเท่าทีจําเป็น ฯลฯ   ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (00260)   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน  (00263) ตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  2  หน้าที 39  โครงการ 5  (กองการศึกษา)
                              (3) โครงการสืบสานประเพณีออกพรรษา(เทศกาล
ชักพระ)   ตังไว้      5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสืบสานประเพณีออก
พรรษา(เทศกาลชักพระ)   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)   งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน    (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  2  หน้าที 41  โครงการ 1  (กองการศึกษา)
                            (4) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเมาลิดสัมพันธ์
           ตังไว้   50,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมวันเมาลิดสัมพันธ์ตําบลพ่อมิง         ค่าจัดสถานที
ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆเท่าทีจําเป็น ฯลฯ   ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (00260)   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน  (00263) ตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  2  หน้าที 38  โครงการ 2  (กองการศึกษา)
                        (5) โครงการบรรยายธรรม/สอนกีตาบตามมัสยิด,บาลา
เซาะห์

 ตังไว้    50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการบรรยายธรรม/สอนกีตาบ
ตามมัสยิด,บาลาเซาะห์  ค่าอาหาร เครืองดืม  ค่าเต็นท์  ค่าเครืองเสียง  ค่า
จัดสถานที  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆเท่า
ทีจําเป็น   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260)   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน  (00263) ตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  2  หน้าที 31  โครงการ 2  (กองการศึกษา)

(6) โครงการวันฮารีรายออิฏิลอัฏ          ตัง
ไว้    30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันฮารีรายออิฎิลอัฎ  ค่า
อาหาร  เครืองดืม ค่าจัดสถานที  ค่าป้าย
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับโครงการ   ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (00260)   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน  (00263) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  2  หน้าที 38  โครงการ 4  (กองการศึกษา)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 325,000 บาท
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(1) โครงการประกวดทดสอบมหาคัมภีร์อัล-กุรอานและอนาเซดระดับตาดี
กา  ตังไว้   15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามโครงการประกวดทดสอบ
มหาคัมภีร์อัล-กุรอานและอนาเซดระดับตาดีกาของอําเภอปะนาเระ   ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (00260)   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน  (00263) ตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  2  หน้าที 39  โครงการ 7  (กองการศึกษา)
(2) โครงการจัดงานเมาลิดกลางอําเภอปะนาเระ  ตังไว้   10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการกิจกรรมงานเมาลิดกลางอําเภอ
ปะนาเระ    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  (00260)   งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน  (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  2  หน้าที 40  โครงการ 11 (กองการศึกษา)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท

(7) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ          ตัง
ไว้   10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
สงกรานต์ ได้แก่   วัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าต่างๆ ฯลฯและค่าใช้จ่ายทีเกียว
เนืองกับการจัดกิจกรรม   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)   งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน  (00263)  ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  2  หน้าที 41  โครงการ 2  (กองการศึกษา)
(8) โครงการจัดงานวันลอยกระทง                     ตังไว้    10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง  ค่าของขวัญของ
รางวัล   ค่าเช่าต่างๆ และค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับการจัด
กิจกรรม ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (00260)   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน  (00263)  ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  2  หน้าที 41  โครงการ 4 (กองการศึกษา)
                                 (9) โครงการแข่งขันว่าว
ประเพณี                                  ตังไว้   50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการแข่งขันว่าวประเพณี เป็น
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆเท่าทีจําเป็นเกียว
เนืองกับโครงการ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)   งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน  (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์
ที  2  หน้าที 42  โครงการ 6  (กองการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900)
        จํานวน  30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานด้านสงเคราะห์เบียยังชีพสําหรับผู้ป่วยเอดส์(ผู้
ติดเชือ) ทีแพทย์ได้ รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว มีฐานะยากจนหรือถูก
ทอดทิง ขาดผู้อุปการะเลียงดูและไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเอง
ได้ โดยมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ฯ คนละ 500.-บาทต่อเดือน    ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว 3456 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2558   และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป แผนงานงบ
กลาง (00410) งบกลาง (00411)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300)
     จํานวน   127,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้
ประกันตนในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างเทศบาล ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.  ที มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.
ศ.2533 และ หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.  ที มท 0809.5/
ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานงบ
กลาง (00410)   งบกลาง (00411)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 127,000 บาท
งบกลาง รวม 1,900,000 บาท
งบกลาง รวม 1,900,000 บาท
งบกลาง รวม 1,900,000 บาท

แผนงานงบกลาง

(1) โครงการจัดหาพันธ์พืชผัก พร้อมปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยเคมีให้
เกษตรกร         ตังไว้    60,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดหาพันธุ์พืช
ผัก พร้อมปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยเคมีให้เกษตรกร และค่าใช้จ่ายอืนๆเท่าทีจําเป็น
เกียวเนืองกับโครงการ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  แผนงานการ
เกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร  (00321) ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที  1  หน้าที 19  โครงการ 1  (กอง
การศึกษา)
(2) โครงการสนับสนุนเกษตรกรเลียงสัตว์ปีก สัตว์นํา            ตัง
ไว้   60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเลียงสัตว์ปีก สัตว์นํา ให้
เกษตรกร โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเท่าทีจําเป็นเกียวเนืองกับโครงการ  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  แผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริม
การเกษตร  (00321) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที  1  หน้าที 18  โครงการ 2  (กองการศึกษา)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 120,000 บาท

แผนงานการเกษตร
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เงินสํารองจ่าย
                                           จํานวน   1,083,500   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2545 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว1672 ลงวันที 27 มิถุนายน  หรือกรณีทีมีความจํา
เป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากทีงบประมาณตังจ่ายไว้  หรือเพือป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผน
งานงบกลาง(00410)   งบกลาง ( 00411)

สํารองจ่าย จํานวน 1,083,000 บาท
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน
       จํานวน   75,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนที
เทศบาลตําบลพ่อมิง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด
ที มท 0891.3 / ว1110 ลงวันที 3 เมษายน  2550 ให้เทศบาลสมทบเข้า
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลงวันที  28 มิถุนายน 2549 เรืองการ
กําหนดหลักเกณฑ์ เพือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล
ดําเนินการและบริหารจัดการจัดหาระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
หรือพืนที โดยตังเงินสมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50  ของค่าบริการสาธารณ
สุขทีได้รับจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  แผนงานงบกลาง (00410) งบกลาง ( 00411)
ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
                   จํานวน 25,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ลงวันที 14 มิถุนายน 2555 ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย (ส.ท.
ท.) ที 100/2545  ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2545  เรืองการตังงบประมาณ
รายจ่ายเกียวกับเรืองบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดย
พิจารณาตังประมาณจากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมา โดยเทศบาลตําบล
พ่อมิงเป็นสมาชิกประเภทสามัญ รหัสสมาชิก 594014  (ยกเว้นเงินกู้  เงิน
จ่ายขาดสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  เศษหนึงส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   แผนงานงบกลาง  (00410)  งบกลาง      (00411)
ค่าสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ( กสท.)
       จํานวน  155,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  แผนงานงบกลาง (00410)   งบกลาง ( 00411)
เงินเพือการศึกษา สําหรับเป็นทุนการศึกษา
                 จํานวน  93,000   บาท
เพือจ่ายสําหรับเป็นทุนการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้ของผู้รับทุน ใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทให้กับผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้อง
ถิน ทีปรึกษาท้องถิน เลขานุการสภาท้องถิน พนักงานเทศบาล รวมถึง
ลูกจ้างขององค์ปกครองส่วนท้องถิน ในหลักสูตรต่างๆ ทีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินกําหนด โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1342 ลงวัน
ที 18 กรกฎาคม 2550 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง หลักเกณฑ์
ว่าด้วยการตังงบประมาณเพือให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน และทีแก้ไขเพิมเติม ดังนี
1.การศึกษาระดับปริญญาตรี     จํานวน     1   คน      ตัง
ไว้      33,000   บาท
2.การศึกษาระดับปริญญาโท      จํานวน     1   คน      ตัง
ไว้     60,000   บาท
เป็นเงินค่าสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  แผนงานงบกลาง (00410) งบกลาง      (00411)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 348,000 บาท
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ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.)   (120100)

              จํานวน   262,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ออก
ตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.
ศ.2500  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน   พ.ศ. 2546  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน
กองทุน บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 080.5/
ว 34  ลงวันที 19 กันยายน 2557 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 35 ลงวัน
ที 19 กันยายน 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย    ที มท 080.5/
ว 1264 ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557 ในอัตราร้อยละ 2  ของประมาณ
การรายรับงบประมาณรายจ่ายประจําปี  โดยไม่รวมรายรับประเภท
พันธบัตร  เงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ แผนงานงบกลาง (00410) งบกลาง      (00411)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 262,000 บาท

เงินช่วยค่าทําศพ
                                                 จํานวน  50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานงบกลาง (00410) งบ
กลาง ( 00411)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
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อําเภอ ปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี

เทศบาลตําบลพ่อมิง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจาก
รัฐบาลลดลง

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจาก
รัฐบาลลดลง

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,150,000 บาท

ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจาก
รัฐบาลลดลง

ภาษีสุรา จํานวน 748,500 บาท

ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจาก
รัฐบาลลดลง

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,050,000 บาท

ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจาก
รัฐบาลลดลง

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,950,000 บาท
หมวดภาษีจัดสรร รวม 12,955,500 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากเป็นรายได้ทีไม่แน่นอนและไม่
สามารถเข้าในประเภทอืนได้

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 2,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 2,000 บาท

ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเพราะอัตราดอกเบียธนาคารมีแนวโน้ม
ลดลง

ดอกเบีย จํานวน 60,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 60,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาคาดว่าจะมีการสร้างอาคารน้อยลง
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 500 บาท

ประมาณการไว้ตํา◌่กว่าปีทีผ่านมาเนืองจากบริษัทได้จ่ายภาษีย้อน
หลัง 5 ปี เรียบร้อยแล้วทําให้รายได้จากการจัดเก็บน้อยลง

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาคาดว่าจะสามารถเก็บรายได้น้อยกว่าปีที
ผ่านมา

ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 28,000 บาท
หมวดภาษีอากร รวม 78,000 บาท

รายได้จัดเก็บ
ประมาณการรายรับรวมทังสิน 24,400,000   บาท  แยกเป็น
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เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 11,304,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 11,304,000 บาท
รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจากรัฐบา
เพิมขึน

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรจาก
รัฐบาลลดลง

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท




