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อ าเภอปากพะยนู   จังหวัดพัทลุง

ส่วนที ่1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลปากพะยนู

ของ
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     2.1   รายรับจริงทัง้ส้ิน จ านวน 29,968,584.61     บาท       ประกอบด้วย

             หมวดภาษีอากร จ านวน 482,123.95 บาท

จ านวน 180,473.00        บาท

จ านวน 674,050.00 บาท

จ านวน 0.00 บาท

จ านวน 27,480.00 บาท

จ านวน 0.00 บาท

จ านวน 13,948,989.41 บาท

จ านวน 14,655,468.25 บาท

จ านวน 1,295,000.00     บาท

และแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ   พ.ศ.  2565    ดังต่อไปนี้

  1.  สถานะการคลัง

            ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564    ณ วันที ่ 30  มิถุนายน  พ.ศ.  2564   เทศบาลต าบลปากพะยูน

            1.1.3   เงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน  3,666,670.41  บาท     

            1.1.4   รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   จ านวน   1   โครงการ 

                      รวม   55,090.00   บาท

             หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต

     1.1   งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

  2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564            ณ วันที ่ 30  มถุินายน  พ.ศ. 2564

            1.1.1   เงินฝากธนาคาร   จ านวน   8,202,926.62   บาท

            1.1.2   เงินสะสม   จ านวน   2,155,792.52   บาท

             หมวดภาษีจัดสรร

             หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

ต าบลปากพะยูน   จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง   ตลอดจนหลักการ

            มีสถานะการเงินดังนี้    

      1.2 เงินกู้คงค้าง   จ านวน   1,171,475.17   บาท

             หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

             หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

    2.2   เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

             หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

             หมวดรายได้จากทุน

ค าแถลงงบประมาณ

              บัดนี้   ถึงเวลาทีผู้่บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลปากพะยูน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลปากพะยูนอีกคร้ังหนึ่ง    ฉะนั้น   ในโอกาสนี้ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล

ท่านประธานสภาฯ   และสมาชกิสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน
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    2.3   รายจ่ายจริง     จ านวน 28,041,305.26    

                งบกลาง  จ านวน 7,163,273.75   บาท

                งบบุคลากร จ านวน 11,651,556.00   บาท

                งบด าเนินงาน จ านวน 7,077,802.79   บาท

                งบลงทุน   จ านวน 919,690.00   บาท

                งบรายจ่ายอื่น จ านวน 1,228,982.72   บาท

                งบเงินอุดหนุน จ านวน 0.00   บาท

1,295,000.00       บาท

0.00   บาท

จ านวน 0.00   บาท

จ านวน 0.00   บาท

  3.  งบเฉพาะการ

จ านวน  - บาท

จ านวน  - บาท

จ านวน 437,946.96        บาท

955,888.50        บาท

จ านวน  - บาท               ทรัพย์จ าน า 

    2.5   มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่           จ านวน

               เงินฝากธนาคารทัง้ส้ิน  ณ วันที ่30 ม.ิย.  พ.ศ.  2564       จ านวน

               กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ

         ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564      มีรายรับจริง    2,014,618.75   บาท       รายจ่ายจริง   1,576,671.79    บาท

    2.4   รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน

     ประเภทกิจการเฉพาะการ   กิจการประปา               ณ  วันที ่ 30  มถุินายน  พ.ศ.  2564

               ก าไรสุทธิ

    2.6   รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม

    2.7   รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินกู้

  บาท      ประกอบด้วย

               ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
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รายรับจริง

ปี  2563

581,346.60

69,091.00

1,003,684.75

2,340.00

1,656,462.35

18,279,394.18

18,279,394.18

18,982,064.00

18,982,064.00

38,917,920.53

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

28,000,000.00 28,000,000.00

รวม 50,836,000.00 50,779,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 28,000,000.00 28,000,000.00

หมวดภาษีจัดสรร 20,240,000.00 19,849,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

20,240,000.00 19,849,000.00

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 2,596,000.00 2,930,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,080,000.00 1,021,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 12,000.00 3,000.00

หมวดภาษีอากร 1,328,000.00 1,708,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต

176,000.00 198,000.00

รายรับ
ประมาณการ

ปี 2564

ประมาณการ

ปี 2565

รายไดจ้ัดเก็บเอง

1. รายรับ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลปากพะยูน

อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง
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รายจ่ายจริง

ปี 2563

ประมาณการ

ปี 2564

ประมาณการ

ปี 2565

งบกลาง 9,056,624.63 11,341,198.00 10,555,048.00

งบบุคลากร 16,148,020.00 18,723,640.00 19,489,900.00

งบด าเนินงาน 10,153,927.32 15,045,862.00 13,461,152.00

งบลงทุน 1,210,930.00 3,031,300.00 4,577,700.00

งบเงินอุดหนุน 2,336,000.00 2,694,000.00 2,695,200.00

38,905,501.95 50,836,000.00 50,779,000.00

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลปากพะยูน

อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง

รวมจ่ายจากงบประมาณ

2. รายจ่าย

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ
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จ ำนวน (บำท)

9,597,560            

569,320               

4,428,000            

147,000               

336,000               

84,000                 

557,800               

6,600                  

   (ตามเทศบัญญัตปิระจ าปีและเพ่ิมเตมิรวมทัง้ทีม่กีารโอนหรือลดแล้ว)

             และดับเพลิง

             สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       2.7  เงินเพิม่พิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

       2.8  เงินเพิม่ส าหรับต าแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัย

       2.9  เงินเพิม่ส าหรับต าแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

             ต าแหน่งนิติกร  (พ.ต.ก.)

       2.2  ค่าตอบแทนพิเศษ

       2.3  เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว

       2.4  เงินเพิม่ส าหรับต าแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

             และสวัสดิการ (พ.ต.พ.)

       2.6  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการใน

       2.5  เงินเพิม่ส าหรับต าแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

ง. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   ลูกจ้างประจ า

   และพนักงานจ้าง

  1. เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน  7  ต าแหน่ง

  2. เงินตอบแทนอื่น ๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ หรือเงินเพิม่พิเศษ หรือเงินเพิม่อื่น ๆ 

       ตามทีก่ฎหมาย กฎ หรือระเบียบก าหนด ในลักษณะดังนี้

       2.1  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

ข. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า                                      จ านวน    2   ต าแหน่ง 

ค. เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

          ๑)  พนักงานจ้างทัว่ไป                                จ านวน    46   ต าแหน่ง

          ๒)  พนักงานจ้างตามภารกิจ                          จ านวน     3   ต าแหน่ง

2.3  รายละเอียดรายจ่ายบางรายการทีจ่ าเป็นตอ้งควบคุมตาม  พ.ร.บ ระเบียบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ.  2542   มาตรา  35   (ทีต่ั้งจ่ายจากรายไดไ้มร่วมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

ขอ้มลูรายได ้- รายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.   2565

1. รายจ่ายประเภทเงินเดอืน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ

   ขา้ราชการ/ พนักงานส่วนท้องถ่ิน  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  

   (จ่ายจากเงินรายไดท้ีไ่มร่วมถึงเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใด)

ก. เงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น                  จ านวน   32   ต าแหน่ง
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จ ำนวน (บำท)

107,000               

12,000                 

90,000                 

463,000               

250,000               

683,370               

      ผู้ปฏิบัติหน้าทีร่าชการ  หรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและ

      รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ

 11. เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

    จังหวัดชายแดนภาคใต้

 17. บ าเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าทีแ่ละประชาชน 

 15. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

        2.10  เงินเพิม่ส าหรับต าแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการศึกษา (พ.ค.ศ.)

      ทีม่ิใช่ต าแหน่งครู (ชคบ.)  รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบ านาญซ่ึงลาออก

      จากราชการก่อนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.)

 14. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

 16. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร

    (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)

 8. เงินเพิม่พิเศษส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขส าหรับแพทย์  

    ทันตแพทย์  และเภสัชกรทีไ่ม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว

 9. เงินค่าเช่าบ้าน

 10. เงินท าขวัญข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างซ่ึงได้รับ

      อันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติในหน้าที ่

      ซ่ึงถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ

 12. เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า

 13. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 4. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานในพืน้ที่

 5. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร

    ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

 6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

 7. เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ

    เฉพาะส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

ขอ้มลูรายได ้- รายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.   2565

        2.11  เงินวิทยฐานะ

        2.12  เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ

        2.13  เงินอื่น ๆ ทีจ่่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน

 3. เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพืน้ทีพ่ิเศษ (สปพ.)
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จ ำนวน (บำท)

12,000                 

17,343,650          

22,779,000

50,779,000

34.164.  จ านวนเงินตามขอ้  1  คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่ายตามขอ้  3

 21. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

ขอ้มลูรายได ้- รายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.   2565

รวมทัง้สิ้น

2.  รายไดท้ีไ่มร่วมถึงเงินอุดหนุนหรือเงินกู้หรือเงินอ่ืนใด

3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และเพ่ิมเตมิประจ าปี

 18. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี

      แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   ลูกจ้าง   และพนักงานจ้าง

 19. ทุนการศึกษา

 20. เงินเกษียณอายุก่อนก าหนด
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อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง

ส่วนที่ 2

เทศบญัญตัิ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลต าบลปากพะยูน
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บันทึกหลักการและเหตผุล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลปากพะยูน

อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง

ดา้น รวม

ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 16,519,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 228,200

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 9,979,619

แผนงานสาธารณสุข 6,545,053

แผนงานเคหะและชุมชน 5,271,340

แผนงานงบกลาง 10,555,048

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 50,779,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 480,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,200,000

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน
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10,555,048

10,555,048

10,555,04810,555,048รวม

รวม
งบ
งบกลาง 10,555,048

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลปากพะยูน

อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง

    งบกลาง 10,555,048

งาน งบกลาง
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1,992,240

0

1,992,240

995,000

150,000

455,000

90,000

300,000

29,500

29,500

0

0

3,016,740               

11,172,840

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

รวม 13,503,000             

งบบุคลากร 9,180,600

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งาน
งานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบ

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,555,960 8,548,200

งบด าเนินงาน 2,695,000 3,690,000

    ค่าตอบแทน 239,000 389,000

    ค่าใช้สอย 1,591,000 2,046,000

    ค่าวัสดุ 395,000 485,000

    ค่าสาธารณูปโภค 470,000 770,000

งบลงทุน 1,612,400 1,641,900

    ค่าครุภัณฑ์ 1,612,400 1,641,900

งบเงินอุดหนุน 15,000 15,000

    เงินอุดหนุน 15,000 15,000

16,519,740             

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลปากพะยูน

อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง
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210,000

100,000

110,000

18,200

18,200

                  228,200รวม                   228,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับการรักษาความ

สงบภายใน

รวม

อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง

110,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลปากพะยูน

งบ

งบด าเนินงาน 210,000

    ค่าใช้สอย 100,000

    ค่าวัสดุ

งบลงทุน 18,200

    ค่าครุภัณฑ์ 18,200
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3,785,180

3,785,180

3,495,939

55,000

1,999,250

1,376,189

65,500

308,300

108,300

200,000

2,390,200

2,390,200

               9,979,619รวม                9,979,619

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลปากพะยูน

งาน งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับการศึกษา
รวม

งบ

อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร 3,785,180

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,785,180

งบด าเนินงาน 3,495,939

    ค่าตอบแทน 55,000

    ค่าใช้สอย 1,999,250

    ค่าวัสดุ 1,376,189

    ค่าสาธารณูปโภค 65,500

งบลงทุน 308,300

    ค่าครุภัณฑ์ 108,300

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 200,000

งบเงินอุดหนุน 2,390,200

    เงินอุดหนุน 2,390,200
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2,518,340

2,518,340

2,803,213

257,000

2,056,213

490,000

1,113,500

1,113,500

110,000

110,000

               6,545,053รวม                6,545,053

แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับสาธารณสุข
รวม

งบ

งบบุคลากร 2,518,340

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,518,340

1,113,500

งบด าเนินงาน 2,803,213

    ค่าตอบแทน 257,000

    ค่าใช้สอย 2,056,213

    ค่าวัสดุ 490,000

งบลงทุน 1,113,500

    ค่าครุภัณฑ์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลปากพะยูน

อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง

งบเงินอุดหนุน 110,000

    เงินอุดหนุน 110,000
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2,013,540

2,013,540

1,622,000

102,000

830,000

690,000

1,495,800

95,800

1,400,000

140,000

140,000

               5,271,340รวม                5,271,340

งบบุคลากร 2,013,540

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,013,540

งบด าเนินงาน 1,622,000

    ค่าตอบแทน 102,000

แผนงานเคหะและชมุชน

งาน งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับเคหะและชมุชน
รวม

งบ

    ค่าใช้สอย 830,000

140,000

    ค่าวัสดุ 690,000

งบลงทุน 1,495,800

    ค่าครุภัณฑ์ 95,800

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 1,400,000

งบเงินอุดหนุน 140,000

    เงินอุดหนุน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลปากพะยูน

อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง
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440,000

440,000

40,000

40,000

                  480,000

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งาน งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเขม้แขง็

ชมุชน

รวม
งบ

งบด าเนินงาน 440,000

    ค่าใช้สอย 440,000

งบเงินอุดหนุน 40,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลปากพะยูน

อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง

    เงินอุดหนุน 40,000

รวม                   480,000
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845,000

845,000

845,000รวม 355,000 1,200,000

งบด าเนินงาน 355,000 1,200,000

    ค่าใช้สอย 355,000 1,200,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน
งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน
รวม

งบ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลปากพะยูน

อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง
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งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 50,779,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,200,000

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 10,555,048

แผนงานสาธารณสุข 6,545,053

แผนงานเคหะและชุมชน 5,271,340

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 480,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 228,200

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 9,979,619

แผนงาน ยอดรวม

ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 16,519,740

ข้อ 2 เทศบัญญัติ  นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่ 1  ตุลาคม  พ.ศ.  2564  เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 53,928,520 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุน

ทัว่ไป  เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน  50,779,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลปากพะยูน

อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง

               โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความใน

พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496   และแก้ไขเพิม่เติมถึง  (ฉบับที ่ 14)  พ.ศ.  2562 มาตรา 65     จึงตราเทศ

บัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ  นี้เรียกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
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      ต าแหน่ง  นายอ าเภอปากพะยูน   ปฎิบัติราชการแทน

                     ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

         (นายภูดิศ   ชณะวรรณโณ)

(ลงนาม)

    ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน

เห็นชอบ

(ลงนาม)

        (นายยุสุบ   แหละตี)

ข้อ 7  ให้นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน   มีหน้าทีรั่กษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

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

งบลงทุน 362,000

รวมรายจ่าย 3,149,520

ข้อ 6  ให้นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติ    ให้เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบกลาง 72,520

งบบุคลากร 1,172,000

งบด าเนินงาน 1,543,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้  เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน  3,149,520 บาท ดังนี้

งบ ยอดรวม
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ปี 2563 ปี 2564

0.00 670,000.00 -2.99 %

0.00 8,000.00 0.00 %

82,355.35 0.00 100.00 %

115,710.00 150,000.00 0.00 %

383,281.25 500,000.00 0.00 %

581,346.60 1,328,000.00

0.00 1,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %

16,470.00 0.00 100.00 %

0.00 50,000.00 0.00 %     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 50,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 23,470.00 20,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 1,000.00

     อากรรังนกอีแอ่น 383,557.01 500,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,189,029.70 1,708,000.00

     ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 400,000.00

     ภาษีป้าย 133,918.00 150,000.00

     ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 665,716.94 650,000.00

     ภาษีบ ารุงท้องที่ 5,837.75 8,000.00

ปี 2562
ยอดตา่ง 

(%)
ปี 2565

หมวดภาษีอากร

รายงานประมาณการรายรับ

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลปากพะยูน

อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง

รายรับจริง ประมาณการ
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ปี 2563 ปี 2564

1,100.00 0.00 100.00 %

0.00 0.00 0.00 %

4,080.00 5,000.00 0.00 %

158.00 5,000.00 0.00 %

820.00 0.00 100.00 %

920.00 0.00 0.00 %

2,280.00 0.00 0.00 %

1,150.00 0.00 0.00 %

7,375.00 40,000.00 0.00 %

15.00 1,000.00 0.00 %

0.00 0.00 0.00 %

0.00 0.00 0.00 %

3,000.00 5,000.00 0.00 %

14,500.00 6,000.00 0.00 %
     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครัว

 หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตารางเมตร
4,800.00 6,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 1,000.00 0.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3,300.00 5,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 960.00 0.00

     ค่าปรับผู้กระท าความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ 0.00 0.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 16,450.00 40,000.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 367.00 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 500.00 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน 500.00 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 4,490.00 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร

หรือสะสมอาหาร
0.00 1,000.00

ปี 2562
ยอดตา่ง 

(%)
ปี 2565

รายรับจริง ประมาณการ
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ปี 2563 ปี 2564

15,400.00 50,000.00 0.00 %

128.00 1,000.00 0.00 %

775.00 1,000.00 0.00 %

920.00 10,000.00 0.00 %

69,091.00 176,000.00

899,410.00 950,000.00 -5.26 %

104,274.75 129,000.00 -6.98 %

0.00 1,000.00 0.00 %

1,003,684.75 1,080,000.00

0.00 2,000.00 0.00 %

2,340.00 10,000.00 -90.00 %

2,340.00 12,000.00

340,298.56 350,000.00 0.00 %     ภาษีรถยนต์ 343,787.65 350,000.00

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 8,880.00 3,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 6,500.00 2,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 2,380.00 1,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 1,008,674.07 1,021,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

     ดอกเบีย้ 121,829.07 120,000.00

     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ 0.00 1,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการ 886,845.00 900,000.00

     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 4,120.00 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 90,032.00 198,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 130.00 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 1,245.00 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 28,700.00 50,000.00

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562
ยอดตา่ง 

(%)
ปี 2565
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ปี 2563 ปี 2564

13,639,021.16 14,700,000.00 -1.56 %

1,304,417.18 1,500,000.00 0.00 %

21,037.59 50,000.00 -20.00 %

2,626,275.99 3,050,000.00 -1.64 %

0.00 1,000.00 -100.00 %

0.00 1,000.00 -50.00 %

23,139.60 27,000.00 -3.70 %

23,350.70 30,000.00 0.00 %

301,543.00 430,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 -50.00 %

310.40 100,000.00 -98.00 %

18,279,394.18 20,240,000.00

18,982,064.00 28,000,000.00 0.00 %

18,982,064.00 28,000,000.00

38,917,920.53 50,836,000.00รวมทุกหมวด 40,499,913.94 50,779,000.00

     เงินอุดหนุนทัว่ไป 18,303,641.00 28,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 18,303,641.00 28,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,899,657.17 19,849,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 0.00 500.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 1,164.00 2,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 26,872.96 30,000.00

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น 424,128.00 430,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 5,409.98 500.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 19,402.24 26,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 3,039,217.19 3,000,000.00

     ภาษีการพนัน 0.00 0.00

     ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,319,889.02 1,500,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 39,125.17 40,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 14,680,660.96 14,470,000.00

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562
ยอดตา่ง 

(%)
ปี 2565
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รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวนค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 20,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 198,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีทีผ่่านมา   เนื่องจากประมาณการไว้ตามจ านวน

รายของผู้ทีช่ าระเสียภาษ ี

อากรรังนกอีแอ่น 500,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีทีผ่่านมา   เนื่องจากประมาณการไว้ตามจ านวน

ไว้ตามได้รับการจัดสรร

ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง 400,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

ภาษีป้าย 150,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปีทีผ่่านมา   โดยประมาณการไว้ตามจ านวนราย

ของผู้ทีช่ าระเสียภาษี

ภาษีบ ารุงท้องที่ 8,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีทีผ่่านมา   เนื่องจากประมาณการไว้ตามจ านวน

รายของผู้ทีช่ าระเสียภาษี

หมวดภาษีอากร 1,708,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 650,000 บาท

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น 50,779,000   บาท    แยกเป็น

รายไดจ้ัดเก็บเอง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลปากพะยูน

อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 1,021,000 บาท

ค่าเช่าหรือบริการ 900,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 1,000 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 10,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารใน

ครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตารางเมตร

6,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 50,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 5,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 40,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 5,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 5,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร

หรือสะสมอาหาร

1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 50,000 บาท
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จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น 430,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ 26,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 30,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 500 บาท

ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 40,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

ภาษีสรรพสามิต 3,000,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,500,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

ภาษีรถยนต์ 350,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา

ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 14,470,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยปีงบประมาณทีผ่่านมา

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 19,849,000 บาท

ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 2,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,000 บาท

เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 3,000 บาท

ดอกเบีย้ 120,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา
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จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวนเงินอุดหนุนทัว่ไป 28,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา

ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 28,000,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 500 บาท

ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 2,000 บาท
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ป ี2563 ป ี2564

1,310,031.2 220,653 3.53 %

45,128.64 35,145 -32.52 %

210,243 250,000 0 %

10,828 12,000 0 %

1,300,000 2,173,120 4.25 %

4,151,000 4,813,200 -8 %

1,389,600 1,872,000 -12.82 %

24,000 36,000 0 %

0 700,000 0 %

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลปากพะยูน

อ าเภอปากพะยูน    จังหวัดพัทลุง

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าช าระหนี้เงินกู้ 957,986.35 228,442

ค่าช าระดอกเบี้ย 91,805.13 23,716

เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 225,809 250,000

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 10,048 12,000

เงินสนบัสนนุงบประมาณรายจ่ายกจิการประปา 1,150,000 2,265,520

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,078,100 4,428,000

เบี้ยยังชีพความพกิาร 1,337,600 1,632,000

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 28,000 36,000

เงินส ารองจ่าย 0 700,000
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0 0 100 %

95,000 0 0 %

0 400,000 -100 %

36,993.79 34,000 0 %

0 27,000 -100 %

0 5,000 0 %

0 95,000 57.89 %

456,800 685,080 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

9,056,624.63 11,358,198

9,056,624.63 11,358,198

9,056,624.63 11,358,198

9,056,624.63 11,358,198

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

รายจ่ายตามข้อผูกพนั

เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (ก.บ.ท.) 0 683,370

 เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพ 0 0

ค่าช าระเงินทนุส ารอง 0 0

ค่าบ ารุงสันนบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย 36,232.61 34,000

เงินช่วยพเิศษ 0 0

เงินสมทบกองทนุสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลปากพะยูน 0 5,000

เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพ 95,000 150,000

เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) 460,960 0

เงินช่วยพเิศษ

เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนกังาน 0 50,000

เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า 0 30,000

เงินช่วยค่าท าศพพนกังานจ้าง 0 27,000

รวมงบกลาง 8,471,541.09 10,555,048

รวมงบกลาง 8,471,541.09 10,555,048

รวมงบกลาง 8,471,541.09 10,555,048

รวมแผนงานงบกลาง 8,471,541.09 10,555,048
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513,360 628,520 10.66 %

84,000 120,000 0 %

84,000 120,000 0 %

198,720 198,720 0 %

1,258,560 1,290,400 15.5 %

2,138,640 2,357,640

3,528,780 3,820,780 15.73 %

84,000 84,000 0 %

126,000 126,000 0 %

216,420 221,760 10.17 %

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

งานบริหารทั่วไป

งบบคุลากร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจา่ยจริง ประมาณการ

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 513,360 695,520

ค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก 84,000 120,000

ค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 84,000 120,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานกุาร/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 198,720 198,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา 1,258,560 1,490,400

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,138,640 2,624,640

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังาน 3,346,020 4,421,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานส่วน 84,000 84,000

เงินประจ าต าแหนง่ 126,000 126,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 205,380 244,320
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1,476,058 1,512,000 0 %

164,007 168,000 0 %

5,595,265 5,932,540

7,733,905 8,290,180

23,040 40,000 0 %

126,000 149,000 0 %

0 0 100 %

254,100 0 0 %

404,190 239,000

475,021.25 650,000 -10 %

104,468 351,000 -71.51 %

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 1,467,000 1,512,000

รายจา่ยจริง ประมาณการ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 163,000 168,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 5,391,400 6,555,960

รวมงบบคุลากร 7,530,040 9,180,600

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 29,540 40,000

ค่าเช่าบา้น 130,000 149,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรพนกังาน/ลูกจ้างประจ า 0 50,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0

รวมค่าตอบแทน 172,840 239,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

580,000รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 412,345.35

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 175,282 100,000
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 190,000 -100 %

341,526 400,000 -100 %

0 391,600 -683.2 %

0 50,000 0 %

0 10,000 0 %

0 5,000 100 %

234,900 0 0 %

0 10,000 0 %

0 10,000 -100 %

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา   พระบรมราชินี 0 30,000

ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 0 100,000

ค่าจัดงานวันปยิะมหาราช 0 1,000

ค่าจัดงานวันพอ่แหง่ชาติ 0 20,000

ค่าจัดงานวันแมแ่หง่ชาติ 0 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 6,500 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดสวนหย่อม 0 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 348,370 200,000

ค่าฝึกอบรมพฒันาบคุลากรตามสายงาน 0 50,000

อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

โครงการจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติและสนบัสนนุโครงการ 0 10,000

โครงการจัดท าแผนและประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น  แผนชุมชน 0 10,000

0 10,000

โครงการช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 0 0

โครงการปกปอ้งสถาบนัพระมหากษตัริย์ 0 10,000

โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดของเยาวชนและประชาชน

2019   (COVID - 19)   ด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต
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48,060 0 0 %

0 10,000 -100 %

390,590 550,000 -63.64 %

1,594,565.25 2,627,600

43,291 50,000 0 %

0 10,000 0 %

2,480 10,000 0 %

38,200 100,000 -50 %

199,700 180,000 0 %

0 1,000 -100 %

0 15,000 100 %

0 2,000 150 %

22,800 60,000 0 %

0 0 0 %

306,471 428,000

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0

โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงาน 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติัประจ าเทศบาลต าบลปากพะยูน

200,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 491,080 200,000

รวมค่าใชส้อย 1,433,577.35 1,591,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 49,997 50,000

วัสดุงานบา้นงานครัว 5,000 10,000

วัสดุกอ่สร้าง 9,250 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 89,250 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 232,260 180,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0

วัสดุการเกษตร 0 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 59,230 60,000

วัสดุสนาม 38,000 0

รวมค่าวัสดุ 482,987 395,000
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414,356.76 400,000 -25 %

36,195.13 40,000 0 %

6,347.2 10,000 0 %

95,337 120,000 0 %

552,236.09 570,000

2,857,462.34 3,864,600

0 5,000 100 %

0 25,000 0 %

0 0 100 %

5,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 76,000 -100 %

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา้ 400,160.72 300,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 36,591.19 40,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,067 10,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 91,315.26 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 533,134.17 470,000

รวมงบด าเนินงาน 2,622,538.52 2,695,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  2  บานเปดิ 0 10,000

ค่าซ้ือเกา้อี้พลาสติก 0 25,000

ค่าซ้ือเกา้อี้หอ้งประชุมสภาเทศบาล 0 87,500

ค่าซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น 0 0

ค่าซ้ือเคร่ืองโทรสาร 0 12,000

ค่าซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 0 111,200

ค่าซ่ือเคร่ืองปรับอากาศ   ขนาด  12,000  บทียีู 0 0
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0 32,400 0 %

0 0 100 %

0 18,000 0 %

0 15,000 0 %

5,000 0 0 %

10,000 10,000 100 %

0 25,000 0 %

0 80,000 -33.33 %

0 7,500 42.3 %

0 0 100 %

0 10,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 80,000 -100 %

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ค่าซ้ือชุดรับแขกแบบไม้ 0

0

0 0

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสารบานล่ือน  2  บาน 0 20,000

ป ี2565

ค่าซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสารบานทบึ

ค่าซ่ือเคร่ืองปรับอากาศ   ขนาด  24,000  บทียีู 0 32,400

ป ี2562 ยอดตา่ง (%)

ค่าซ้ือชุดรับแขกแบบไม้ 0 18,000

ค่าซ้ือชุดรับแขกแบบหุ้มเบาะ 0 15,000

ค่าซ้ือโต๊ะ 0 25,000

0

0

ค่าซ้ือโต๊ะท างาน 0 60,000

80,000

ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปดิ  (CCTV)

ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ

120,000

0

ค่าซ้ือโทรศัพท์ 0

ค่าซ้ือโต๊ะหมู่บชูา 0 13,000

ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปดิ  (CCTV)

ค่าซ้ือรถบรรทกุ  (ดีเซล)

ค่าซ้ือกล้องวงจรปดิ  (CCTV) 0

5,000

0 854,000

ค่าซ้ือโทรศัพทม์อืถือ 10,000
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 12,000 -100 %

0 44,000 -100 %

4,300 26,700 -100 %

0 0 100 %

4,300 0 0 %

2,500 5,000 -100 %

0 0 0 %

31,100 471,600

31,100 471,600

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

0 150,000

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ค่าซ้ือล าโพง 0 0

ค่าซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0

ค่าซ้ือกล้องวงจรปดิ (CCTV)

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

0 80,000

ค่าซ้ือเคร่ืองเสียงหอ้งประชุมสภา

0

ค่าซ้ือเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 0 0

ค่าซ้ือเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 0 4,300

ค่าซ้ือเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์   ชนดิฉีดหมกึ 0 0

ค่าซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 0

ครุภณัฑ์อื่น

จัดซ้ือเคร่ืองเล่ีอยยนต์ 20,300 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 140,300 1,612,400

รวมงบลงทนุ 140,300 1,612,400

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุส่วนราชการ
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0 15,000 -100 %

0 15,000

0 15,000

10,622,467.34 12,641,380

1,246,800 1,375,260 8.1 %

6,600 11,200 -41.07 %

42,000 54,000 0 %

282,300 297,840 9.12 %

108,000 108,000 0 %

12,000 12,000 0 %

1,697,700 1,858,300

1,697,700 1,858,300

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

อดุหนนุองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก 0 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 15,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 15,000

รวมงานบริหารทั่วไป 10,292,878.52 13,503,000

งานบริหารงานคลงั

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังาน 1,174,800 1,486,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน 6,600 6,600

เงินประจ าต าแหนง่ 42,000 54,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 268,980 325,000

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 108,000 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 12,000 12,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,612,380 1,992,240

รวมงบบคุลากร 1,612,380 1,992,240

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
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0 5,000 300 %

0 20,000 0 %

116,400 145,000 -31.03 %

0 0 100 %

156,280 210,000

320,549 350,000 -100 %

71,593 90,000 -100 %

28,282 80,000 5 %

40,000 10,000 0 %

15,242 25,000 0 %

18,610 20,000 0 %

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0 20,000

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 20,000

ค่าเช่าบา้น 109,200 100,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรพนกังาน/ลูกจ้างประจ า 0 10,000

รวมค่าตอบแทน 162,250 150,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 252,750 250,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,072 50,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน 71,593 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการพฒันาประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได้ 33,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการสนบัสนนุการด าเนนิงานจัดท าระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ 7,300 25,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 17,570 20,000

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
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494,276 575,000

23,125.55 90,000 -11.11 %

6,900 10,000 0 %

30,025.55 100,000

215,731.03 300,000 0 %

215,731.03 300,000

896,312.58 1,185,000

5,000 5,000 0 %

5,000 0 0 %

22,000 22,000 0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ 73,157.35 90,000

4,200

ป ี2562 ยอดตา่ง (%)

วัสดุส านกังาน 68,957.35 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

ค่าวัสดุ

รวมค่าใชส้อย 432,285 455,000

ป ี2565

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา้ 298,815.54 300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 298,815.54 300,000

รวมงบด าเนินงาน 966,507.89 995,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  2  บานเปดิ 0 5,000

ค่าซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 22,000

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก  2  บาน 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์
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ป ี2563 ป ี2564

0 0 0 %

0 5,000 -50 %

32,000 32,000

32,000 32,000

2,626,012.58 3,075,300

13,248,479.92 15,716,680

0 120,000 -2 %

0 120,000

0 20,000 0 %

0 90,000 0 %

ประมาณการ

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

รายจา่ยจริง

รวมค่าครุภณัฑ์ 7,100 29,500

ค่าซ้ือเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 7,100 0

ค่าซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 2,500

รวมงบลงทนุ 7,100 29,500

รวมงานบริหารงานคลงั 2,585,987.89 3,016,740

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,878,866.41 16,519,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน 0 100,000

รวมค่าใชส้อย 0 100,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 30,900 20,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 176,210 90,000

ค่าวัสดุ
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ป ี2563 ป ี2564

0 110,000

0 230,000

0 10,000 0 %

0 8,200 0 %

0 25,000 -100 %

0 43,200

0 43,200

0 273,200

0 273,200

รวมค่าวัสดุ 207,110 110,000

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

รวมงบด าเนินงาน 207,110 210,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์การเกษตร

ค่าซ้ือเคร่ืองเล่ีอยยนต์ 0 10,000

ค่าซ้ือเคร่ืองสูบน้ าเบนซิน  ขนาด  5  แรงมา้ 0 8,200

ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง

ค่าซ้ือหวัฟร๊อค 0 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 18,200

รวมงบลงทนุ 0 18,200

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 207,110 228,200

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 207,110 228,200

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
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ป ี2563 ป ี2564

2,111,540 2,108,840 5.22 %

17,750 21,300 -67.14 %

42,000 126,000 -66.67 %

35,000 0 100 %

810,775 1,289,340 0 %

86,940 144,000 0 %

3,104,005 3,689,480

3,104,005 3,689,480

72,000 40,000 0 %

0 0 100 %

72,000 55,000

490,230 600,000 -100 %

รายจา่ยจริง ประมาณการ

เงินเดือนพนกังาน 1,886,760 2,218,840

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานส่วน 0 7,000

เงินประจ าต าแหนง่ 42,000 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 84,000

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 795,130 1,289,340

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 99,250 144,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,823,140 3,785,180

รวมงบบคุลากร 2,823,140 3,785,180

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบา้น 60,500 40,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรพนกังาน/ลูกจ้างประจ า 0 15,000

รวมค่าตอบแทน 72,652 55,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 546,000 600,000
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33,970 47,300 0 %

23,700 33,000 0 %

188,700 187,000 0 %

27,420 50,000 0 %

15,500 30,000 0 %

15,800 22,000 0 %

0 0 0 %

15,800 22,000 0 %

42,982 200,000 0 %

100,000 140,000 0 %

19,625 30,000 0 %

0 2,000 0 %

0 5,000 0 %

0 30,000 -10 %

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน 34,830 47,300

ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 24,300 33,000

0ค่าอาหารกลางวันศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากพะยูน

136,000 187,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 17,486 50,000

ค่าจัดการเรียนการสอน

ค่าพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา 0 30,000

ค่าหนงัสือเรียน 16,200 22,000

565,950

ค่าอปุกรณ์การเรียน 16,200 22,000

0 2,000

โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ 191,846 200,000

โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

โครงการปรับปรุงภมูทิศันเ์พื่อแหล่งเรียนรู้ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 0 5,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 99,625 100,000

8,000 30,000

โครงการนเิทศกภ์ายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 30,000 20,000
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ป ี2563 ป ี2564

0 3,000 0 %

0 2,000 0 %

0 0 0 %

0 5,000 0 %

0 5,000 0 %

0 3,000 -90 %

0 2,000 -100 %

0 0 0 %

498,600 0 0 %

0 539,000 -100 %

0 5,000 -100 %

0 0 100 %

0 5,000 -100 %

0 5,000 -100 %

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากพะยูน

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากพะยูน

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 0 0

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

โครงการเยี่ยมบา้นสานสัมพนัธ์ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 0 3,000

รายจา่ยจริง ประมาณการ

โครงการเรียนรู้จากภมูปิญัญาทอ้งถิ่น 0 2,000

โครงการวันขึ้นปใีหมศู่นย์พฒันาเด็กเล็ก 11,520 0

โครงการวิจัยชั้นเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 0 5,000

โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 0 5,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมนกัเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 0 5,000

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กนกัเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 0 0

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหารสถานศึกษา 

ค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากพะยูน
314,280 0

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา   0 0

โครงการอบรมใหค้วามรู้การปอ้งกนันกัเรียนติดในรถยนต์ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 0 0

โครงการอบรมใหค้วามรู้การปอ้งกนัภยัและอบุติัเหตุของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 0 15,000

โครงการอบรมใหค้วามรู้การปอ้งกนัอคัคีภยัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 0 0

โครงการอบรมใหค้วามรู้การปอ้งกนัอบุติัเหตุทางน้ าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 0 0
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ป ี2563 ป ี2564

42,930 170,000 -70.59 %

1,515,257 2,142,300

0 20,000 0 %

0 20,000 -50 %

0 20,000 6,380.95 %

1,047,613.6 1,339,424 -100 %

0 20,000 0 %

0 30,000 0 %

1,047,613.6 1,449,424

50,069.7 80,000 -42.5 %

1,389.85 1,500 0 %

16,552.9 18,000 0 %

68,012.45 99,500

2,702,883.05 3,746,224

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 60,790 50,000

รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมค่าใชส้อย 1,507,077 1,999,250

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 29,685 20,000

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 0 10,000

วัสดุงานบา้นงานครัว 19,990 1,296,189

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,211,038.4 0

วัสดุกอ่สร้าง 0 20,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 0 30,000

รวมค่าวัสดุ 1,260,713.4 1,376,189

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา้ 68,000 46,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 1,500

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 68,000 65,500

รวมงบด าเนินงาน 2,908,442.4 3,495,939
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ป ี2563 ป ี2564

0 5,000 83.33 %

0 0 100 %

0 0 100 %

488,500 0 0 %

489,000 497,000 -100 %

0 22,000 0 %

0 0 0 %

15,000 15,000 15.73 %

0 0 100 %

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ค่าซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสารบานทบึ 0 30,000

ค่าซ้ือพดัลมติดฝาผนงั 0 7,500

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าซ้ือโทรทศัน ์ แอล  อ ีดี  (LED  TV) 0 19,900

ครุภณัฑ์กฬีา

ค่าซ้ือเคร่ืองเด็กเล่น 0 0

ค่าซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

ค่าซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 22,000

ค่าซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ค 21,000 0

ค่าซ้ือเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 0 17,800

ค่าซ้ือเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์  ชนดิฉีดหมกึ 0 8,600
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ป ี2563 ป ี2564

2,500 2,500 -100 %

995,000 541,500

0 200,000 0 %

0 200,000

995,000 741,500

0 38,000 -100 %

424,000 540,000 -16 %

1,832,000 1,816,000 -15 %

2,256,000 2,394,000

2,256,000 2,394,000

9,057,888.05 10,571,204

9,057,888.05 10,571,204

ป ี2565

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2562 ยอดตา่ง (%)

ค่าซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 2,500

รวมค่าครุภณัฑ์ 21,000 108,300

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการต่อเติมศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากพะยูน 0 200,000

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 0 200,000

รวมงบลงทนุ 21,000 308,300

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุส่วนราชการ

อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอปากพะยูน 0 50000

อดุหนนุโรงเรียนปากพะยูน 297,000 533,400

อดุหนนุโรงเรียนอนบุาลปากพะยูน 1,470,000 1,806,800

รวมเงินอุดหนุน 1,767,000 2,390,200

รวมงบเงินอุดหนุน 1,767,000 2,390,200

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 7,519,582.4 9,979,619

รวมแผนงานการศึกษา 7,519,582.4 9,979,619
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822,260 948,240 3.54 %

17,750 25,000 -20 %

42,000 42,000 0 %

1,217,160 1,041,000 28.24 %

132,260 144,900 -3.73 %

2,231,430 2,201,140

2,231,430 2,201,140

0 0 100 %

67,200 80,000 -37.5 %

72,000 72,000 0 %

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

แผนงานสาธารณสขุ

รายจา่ยจริง ประมาณการ

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังาน 668,097 981,840

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน 0 20,000

เงินประจ าต าแหนง่ 42,000 42,000

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 1,133,779 1,335,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 127,784 139,500

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,971,660 2,518,340

รวมงบบคุลากร 1,971,660 2,518,340

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0 120,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 88,800 50,000

ค่าเช่าบา้น 60,500 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
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0 0 100 %

140,530 167,000

1,183,501.75 1,391,838 -100 %

0 0 100 %

18,610 60,000 0 %

4,950 30,000 0 %

0 10,000 0 %

0 5,000 -100 %

0 80,000 -100 %

0 10,000 0 %

0 10,000 0 %

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรพนกังาน 0 15,000

รวมค่าตอบแทน 160,440 257,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 1,094,413 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 1,365,413

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 24,602 60,000

โครงการการส่งเสริมและพฒันาตลาดใหม้มีาตรฐาน   0 30,000                      

สะอาดและปลอดภยัสดนา่ซ้ือ  รวมทั้งแนวทางขับเคล่ือนตลาดประชารัฐ

โครงการคุ้มครอง   ดูแล   บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 0 10000

โครงการจัดการขยะมลูฝอย  ส่ิงปฏกิลู  และน้ าเสีย 0 30000

โครงการจัดต้ังสถานสงเคราะหสั์ตว์ 0 30,000

โครงการด้านการสุขาภบิาลอาหาร 0 10,000

โครงการด าเนนิการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง 0 10,000

   ควบคุมและลดมลพษิเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

และยั่งยืน
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0 50,000 -100 %

36,850 30,000 -100 %

0 250,000 -20 %

0 0 0 %

0 10,800 0 %

738 0 0 %

 ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์  อคัรราชกมุารี

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 189,940 300,000 -33.33 %

รวมค่าใชส้อย 1,441,969.75 2,237,638

0 20,000 0 %

0 59,000 -15.25 %

61,700 100,000 -50 %

0 70,000

ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

อคัรราชกมุารี

ปลอดโรค  คนปลอดภยั  จากโรคพษิสุนขับา้   ตามปณิธานศาสตราจารย์ 

126,100 200,000

1,254,115

โครงการรักษาความสะอาดและความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยในพื้นที่ที่อยู่ใน 0 30,000

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

โครงการพฒันาศักยภาพของผู้ท าหนา้ที่ดูแลสุขภาพในชุมชน

โครงการส่งเสริมสุขภาพ   การปอ้งกนัและควบคุมโรคต่างๆ 0 200,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภยั  จากโรคพษิสุนขับา้ 9,000 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ตามปณิธาน 0 10,800

ศาสตราจารย์  ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์

โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์ตามโครงการสัตว์ 0 0

2,056,213

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 3,880 20,000

วัสดุงานบา้นงานครัว 48,235 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 18,000 50,000
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288,210 300,000 16.67 %

0 10,000 0 %

0 10,000 0 %

349,910 499,000

1,932,409.75 2,903,638

2,000 0 0 %

0 0 100 %

0 10,200 -100 %

0 0 100 %

0 6,500 -100 %

0 0 100 %

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

รายจา่ยจริง ประมาณการ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 340,670 350,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,000 10,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 4,607 10,000

รวมค่าวัสดุ 424,392 490,000

รวมงบด าเนินงาน 1,838,947 2,803,213

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ค่าจัดซ้ือโต๊ะส าหรับวางเคร่ืองคอมพวิเตอร์   จ านวน  1  ตัว 0 0

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน  (รถกระบะ) 0 1,070,000

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

ค่าซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไมไ้ฟฟา้ 0 0

ค่าซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 0 19,000

ค่าซ้ือตู้เย็น 0 0

ครุภณัฑ์โรงงาน

ค่าซ้ือแมแ่รงยกกระปกุเกยีร์ 0 24,500
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22,000 0 0 %

10,000 0 0 %

2,500 0 0 %

36,500 16,700

36,500 16,700

0 30,000 0 %

80,000 80,000 0 %

รวมเงินอุดหนุน 80,000 110,000

รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 110,000

4,280,339.75 5,231,478

4,280,339.75 5,231,478

อดุหนนุส าหรับการด าเนนิงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

 (เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุการด าเนนิงานของชุมชน)   จ านวน   4   ชุมชน

อดุหนนุโครงการส่งเสริมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมบูา้น (อสม) เชิงรุก

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ค่าซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 0

ค่าซ้ือเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 0 0

ค่าซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 1,113,500

รวมงบลงทนุ 0 1,113,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุองค์กรประชาชน

0 30000

80,000 80,000                      

6,545,053

80,000 110,000

 (เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุการด าเนนิงานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น )

6,545,053

รวมแผนงานสาธารณสขุ 3,890,607

80,000 110,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 3,890,607
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793,520 970,240 26.8 %

17,750 21,300 0 %

0 42,000 0 %

512,710 648,000 0 %

57,000 72,000 0 %

1,380,980 1,753,540

1,380,980 1,753,540

6,120 0 0 %

48,000 102,000 0 %

54,120 102,000

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

รายจา่ยจริง ประมาณการ

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังาน 641,880 1,230,240

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน 0 21,300

เงินประจ าต าแหนง่ 0 42,000

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 540,000 648,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 60,000 72,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,241,880 2,013,540

รวมงบบคุลากร 1,241,880 2,013,540

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 0

ค่าเช่าบา้น 45,000 102,000

รวมค่าตอบแทน 45,000 102,000

ค่าใชส้อย
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310,820 400,000 -100 %

0 0 100 %

23,120 30,000 0 %

72,203.6 200,000 100 %

406,143.6 630,000

7,340 20,000 0 %

167,720 410,000 -51.22 %

168,841 400,000 0 %

1,100 10,000 0 %

20,100 30,000 0 %

8,285 70,000 -57.14 %

373,386 940,000

833,649.6 1,672,000

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยจริง ประมาณการ

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 318,000 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 400,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 19,620 30,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 110,627.1 400,000

รวมค่าใชส้อย 448,247.1 830,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 10,495 20,000

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 184,658 200,000

วัสดุกอ่สร้าง 344,403 400,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 24,900 30,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 14,040 30,000

รวมค่าวัสดุ 578,496 690,000

รวมงบด าเนินงาน 1,071,743.1 1,622,000
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0 42,300 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

4,430 0 0 %

11,500 0 0 %

0 0 100 %

0 25,000 -100 %

0 9,900 -100 %

23,000 0 0 %

0 0 100 %

รายจา่ยจริง ประมาณการ

งบลงทนุ

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 0 0

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  2  บานเปดิ 0 5,900

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  4  ล้ินชัก 0 6,900

ครุภณัฑ์การเกษตร

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าไฟฟา้ 0 12,000

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าชนดิจุ่มน้ า (ไดโว)่ 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าหอยโข่ง 0 0

ครุภณัฑ์กอ่สร้าง

ค่าซ้ือเคร่ืองกระแทกคอนกรีต 0 49,000

ค่าซ้ือเคร่ืองตบดิน 0 0

ค่าซ้ือสว่านแทน่เจาะ 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

ค่าซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 0

ค่าซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 22,000
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8,900 0 0 %

2,500 0 0 %

8,000 0 0 %

58,330 77,200

0 13,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 450,000 -100 %

0 499,500 -100 %

0 100,000 -100 %

0 495,000 -100 %

12,000 0 0 %

ค่าซ้ือเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 0 0

ครุภณัฑ์อื่น

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ค่าซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 0

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

0 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 95,800

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าจัดซ้ือพว่งข้างรถจักรยานยนต์

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

 โครงการกอ่สร้างทางเทา้ ค.ส.ล. 0 0

ค่าออกแบบส่ิงกอ่สร้าง 0 500,000

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  สายข้างโลตัส 0 295,000

โครงการกอ่สร้างทางเทา้  ค.ส.ล.  ชุมชนบา้นออก 0 138,000

โครงการกอ่สร้างระบบระบายน้ า  ค.ส.ล.  ในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน 0 467,000

โครงการจัดท าปา้ยชื่อถนน  ซอย  ภายในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน 0 0

โครงการติดต้ังเสาไฟประติมากรรมเอกลักษณ์ทอ้งถิ่น 0 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟา้สนามกฬีากลางเทศบาลปากพะยูน 0 0

โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ 0 0

จัดท าปา้ยจุดใหบ้ริการหอ้งน้ าประชาชน 0 0
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6,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

40,000 200,000 -100 %

58,000 1,757,500

116,330 1,834,700

0 130,000 7.14 %

จัดท าปา้ยระวังเขตศูนพฒันาเด็กเทศบาลต าบลปากพะยูน 0 0

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ค่าปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.  ถนนเทศบาล  4  ซอย  3 413,000 0

โครงการตีเส้นจราจรถนนเทศบาลต าบลปากพะยูน 456,000 0

โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ 480,000 0

โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าส านกังานเทศบาลและคอนกรีตอเนกประสงค์ 
 498,000 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายใหแ้กเ่อกชน นติิบคุคลหรือบคุคลภายนอก

ค่าออกแบบส่ิงกอ่สร้าง 0 0

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 1,847,000 1,400,000

รวมงบลงทนุ 1,847,000 1,495,800

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุส่วนราชการ

อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาคอ าเภอปากพะยูน 0 140,000

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงกอ่สร้าง
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6,000 0 0 %

0 175,000

0 175,000

2,330,959.6 5,435,240

2,330,959.6 5,435,240

0 10,000 0 %

0 20,000 0 %

0 80,000 -166.66 %

0 20,000 0 %

0 5,000 0 %

0 30,000 0 %

0 150,000 -50 %

จัดท าปา้ยระวังเขตศูนพฒันาเด็กเทศบาลต าบลปากพะยูน 0 0

รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมเงินอุดหนุน 0 140,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 140,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 4,160,623.1 5,271,340

รวมแผนงานเคหะและชมุชน 4,160,623.1 5,271,340

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจริยธรรมสัญจรในชุมชน 0 10,000                      

โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 30,000                      

โครงการจัดต้ังศูนย์บริการคนพกิารระดับต าบล 0 20,000

โครงการฝึกอบรมการปราบปรามการค้ามนษุย์ 0 5000

โครงการปล่อยพนัธุสั์ตว์น้ าลงทะเลสาบ 0 20,000                      

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน 0 30,000

โครงการพฒันาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน   ผู้น าชุมชน 109,210 100,000

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565
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0 15,000 0 %

0 5,000 -100 %

0 150,000 -100 %

0 0 100 %

0 10,000 0 %

0 10,000 0 %

0 10,000 0 %

0 5,000 -100 %

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 530,000

0 530,000

0 0 100 %

0 0

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

โครงการส่งเสริมพฒันาบทบาทสตรีและครอบครัว

โครงการลานวัฒนธรรมลานภมูปิญัญาทอ้งถิ่นเพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 0 15,000

โครงการเวทปีระชาคม 650 5,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 130,000 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุ 0 150,000

0 10,000

โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุศูนย์พฒันาครอบครัว 5,200 10000

0

โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุสภาเด็กและเยาวชน 5,000 10,000

เงินอดุหนนุองค์กรประชาชน

อดุหนนุคณะกรรมการชุมชน

โครงการส่งเสริมอนรัุกษธ์รรมชาติและส่ิงแวดล้อม 0 5,000

เงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริมอาชีพ  คนพกิาร  ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 0 10,000

250,060 440,000

งบเงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีในชุมชน 0 10,000

รวมค่าใชส้อย 250,060 440,000

รวมงบด าเนินงาน

40,000

รวมเงินอุดหนุน 0 40,000
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ป ี2563 ป ี2564

0 0

0 530,000

0 530,000

0 50,000 -150 %

0 0 0 %

0 300,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 20,000 -100 %

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

จ านวน  4  ชุมชน

จ านวน  4  ชุมชน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 40,000

รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมงานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 250,060 480,000

รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 250,060 480,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็กนกัเรียนในเขตอ าเภอปากพะยูน 0 20,000

โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็กนกัเรียนในเขตอ าเภอปากพะยูน 
 47,000 0

โครงการจัดการแข่งขันกฬีาชุมชนของเทศบาลต าบลปากพะยูน   0 0

โครงการจัดการแข่งขันกฬีาชุมชนของเทศบาลต าบลปากพะยูน 300,000 0

โครงการจัดการแข่งขันกฬีาชุมชนต้านยาเสพติดของเทศบาลต าบลปากพะยูน 0 300,000

จ านวน  4  ชุมชน

โครงการจัดการแข่งขันกฬีาเด็กและเยาวชนในอ าเภอปากพะยูน 0 20,000
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ป ี2563 ป ี2564

0 50,000 -100 %

9,975 15,000 0 %

9,975 435,000

9,975 435,000

9,975 435,000

0 200,000 -100 %

899,860 950,000 375 %

0 50,000 -100 %

11,375 40,000 -20 %

10,000 15,000 0 %

0 30,000 -100 %

0 0 100 %

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

โครงการจัดการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด 0 0

โครงการจัดการแข่งขันกฬีานกัเรียนและผู้ปกครองศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 10,000 15,000

รวมค่าใชส้อย 357,000 355,000

รวมงบด าเนินงาน 357,000 355,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 357,000 355,000

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานตามรอยพระพทุธเจ้าหลวง 199,500 500,000

โครงการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งเรือ 567,790 200,000

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 50,000 50,000

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 19,975 50,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม   ในช่วงประเพณีเข้าพรรษา 0

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเดือนรอมฎอน 30,000 0

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเดือนรอมฎอน 0 30,000

15,000
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ป ี2563 ป ี2564

921,235 1,285,000

921,235 1,285,000

921,235 1,285,000

931,210 1,720,000

38,905,501.95 50,836,000

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

867,265 845,000

รวมทกุแผนงาน 38,602,655 50,779,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 867,265 845,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวมงบด าเนินงาน 867,265 845,000

รวมค่าใชส้อย

1,224,265 1,200,000



64

รวม   10,555,048 บาท

รวม   10,555,048 บาท

รวม   10,555,048 บาท

จ านวน 228,442 บาท

จ านวน 23,716 บาท

จ านวน 250,000 บาท

จ านวน 12,000 บาท

จ านวน 2,265,520 บาท

           และพนักงานจ้างทัว่ไป   จ านวน  46  คน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทั่วไป
ประจ าปงีบประมาณ  2565
เทศบาลต าบลปากพะยูน

อ าเภอปากพะยูน   จังหวัดพัทลุง

       ค่าช าระหนี้เงินกู้

งบกลาง

  งบกลาง

    งบกลาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น   50,779,000   บาท   แยกเป็น

           ลงวันที ่ 10  เมษายน  2558   งวดที ่ 7   เพือ่ปรับปรุงบ่อขยะโดยการ

แผนงานงบกลาง

       ค่าช าระเงินต้นกองทุน   กสท.

           เพือ่จ่ายเป็นค่าช าระเงินต้นกองทุน  กสท.  ตามสัญญาที ่ 1497/64/2558

           เพือ่จ่ายเป็นค่าช าระดอกเบีย้กองทุน   กสท.ตามสัญญาที ่ 1497/64/2558

       ค่าช าระดอกเบีย้กองทุน   กสท.

           ถมดินบ่อขยะเทศบาลต าบลปากพะยูน

       ค่าช าระดอกเบีย้

           โดยการถมดินบ่อขยะเทศบาลต าบลปากพะยูน

           ลงวันที ่ 10  เมษายน  2558   งวดที ่ 7   เพือ่ปรับปรุงบ่อขยะ

           และพนักงานจ้างทัว่ไป

           เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ

           เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการประปา   ของเทศบาลต าบลปากพะยูน

           เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ

       เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

      เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย   เฉพาะการประปา

       เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
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จ านวน 4,428,000 บาท

จ านวน 1,632,000 บาท

จ านวน 36,000 บาท

จ านวน 700,000 บาท

จ านวน 34,000         บาท

จ านวน 150,000       บาท

จ านวน           5,000 บาท

จ านวน 683,370 บาท

จ านวน 50,000 บาท

      รายจ่ายตามข้อผูกพัน

           ตามนโยบายรัฐบาล

           เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์   จ านวน  6  คน

           หรือทุพพลภาพ   จ านวน  170  คน

           เพือ่จ่ายเป็นเงินตามโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ

      ส ารองจ่าย

           เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทีจ่ าเป็นฉุกเฉิน  หรือเกิดสาธารณภัยขึ้น   ฯลฯ 

           เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

            และเงินสะสมจ่ายขาด

           ปากพะยูน  

      เงินช่วยพิเศษ

           เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลปากพะยูน

        เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

        เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

        ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

            ไม่รวมเงินอุดหนุน   เงินกู้   รายได้จากพันธบัตร   เงินอุทิศให้

        เงินช่วยค่าท าศพพนักงาน

      เบีย้ยังชีพคนพิการ

      เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ

           เพือ่จ่ายเป็นเงินตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ

           จ านวน  589  คน

      เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์

           ตามข้อบังคับสมาคม   ส.ท.ท. 

           เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพแก่พนักงานเทศบาล   

        เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลปากพะยูน

            (กบท.)  (อัตราร้อยละ 3  ของรายได้ประจ าปี  2565)  ของงบประมาณ

            เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น      

           เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล



66

จ านวน 30,000 บาท

จ านวน 27,000 บาท

        เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า

        เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง
           เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพแก่ลูกจ้างประจ า   

           เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพแก่พนักงานจ้าง   
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รวม   13,503,000 บาท

รวม     9,180,600 บาท

รวม     2,624,640 บาท

จ านวน        695,520 บาท

จ านวน 120,000       บาท

จ านวน 120,000       บาท

จ านวน        198,720 บาท

จ านวน      1,490,400 บาท

รวม     6,555,960 บาท

จ านวน 4,421,640 บาท

จ านวน 84,000         บาท

จ านวน 126,000 บาท

จ านวน 244,320 บาท

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

      เงินเดอืน   (ฝ่ายการเมอืง)

        เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี

            เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

        เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี

   งบบุคลากร

            เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี

            และรองนายกเทศมนตรี

        เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี

            เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

        เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี

            เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี

            และทีป่รึกษานายกเทศมนตรี

        เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล

            เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล   ค่าตอบแทน

            รองประธานสภาเทศบาลและค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล

     เงินเดอืน   (ฝ่ายประจ า)

       เงินเดือนพนักงาน

           เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล   จ านวน  10  อัตรา

           พร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   ของส านักปลัดเทศบาล

       เงินประจ าต าแหน่ง

           เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาล   และหัวหน้าส านักปลัด

       เงินเพิม่ต่างๆ   ของพนักงาน

           เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษปลัดเทศบาล

       ค่าจ้างลูกจ้างประจ า

           เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า   จ านวน  1  อัตรา

           พร้อมทัง้เงินปรับปรุงค่าจ้าง   ของส านักปลัดเทศบาล
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จ านวน 1,512,000     บาท

จ านวน 168,000 บาท

รวม     2,695,000 บาท

รวม     2,225,000 บาท

รวม       239,000 บาท

จ านวน          40,000 บาท

จ านวน        149,000 บาท

จ านวน          50,000 บาท

รวม     1,591,000 บาท

จ านวน        580,000 บาท

จ านวน        100,000 บาท

           จ านวน  14  อัตรา

       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

           เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัว่ไป   จ านวน  14  อัตรา

       เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง

           เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว่ไป

   งบด าเนินงาน

      ค่าตอบแทน   ใชส้อยและวัสดุ

      ค่าตอบแทน

        ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

            เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

            ให้แก่พนักงานเทศบาล   และพนักงานจ้าง
        ค่าเช่าบ้าน

            เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล   ทีม่ีสิทธิเบิกได้

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
        เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

            เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล

            และลูกจ้างประจ า   ทีม่ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

         รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

      ค่าใชส้อย

         รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

            เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ   ค่ารับวารสาร   ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ

            ค่าซักฟอก   ค่าระวางบรรทุก   ค่าธรรมเนียม   ค่าเบีย้ประกัน

            ค่าล้างอัดรูปค่าจ้างเหมาจัดท าเว็ปไซต์   ค่าท าประกันภัยทรัพย์สิน

            ค่าท าประกันภัยรถยนต์   ฯลฯ

            เพือ่จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  เช่น  ค่าอาหาร  อาหารว่าง

            พร้อมเคร่ืองด่ืม   ค่าของขวัญ   ค่าพิมพ์เอกสาร   ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเนื่อง

            กับการเล้ียงรับรอง  รวมทัง้ค่าบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นต้องจ่าย

            เกี่ยวกับการรับรองการต้อนรับบุคคล   กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลทีม่า
            นิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน   ฯลฯ



69

จ านวน 1,000 บาท

จ านวน 20,000 บาท

จ านวน 20,000 บาท

จ านวน 100,000 บาท

จ านวน 30,000 บาท

จ านวน          50,000 บาท

            สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เช่น  ค่าจัดซ้ือธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์

            และเสาธง  ค่าเหมาท าฉากเวที   ถวายพระพรชัยมงคล

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

            เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

            ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   60

        ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา   พระบรมราชินี

            ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   60

            ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   60

            ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   60

            ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   61

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า  107

            ค่าจัดเวทีพร้อมประดับดอกไม้   และค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ

        ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

            เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

            พระบรมราชินี   เช่น  ค่าจัดซ้ือธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์

            และเสาธง  ค่าเหมาท าฉากเวทีถวายพระพรชัยมงคล

            พร้อมประดับดอกไม้   และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ฯลฯ

            ธงตราสัญลักษณ์และเสาธง   ค่าเหมาท าฉากเวที

            และค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ

        ค่าจัดงานวันปิยะมหาราช

            เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยะมหาราช

            เช่น   ค่าจัดซ้ือพวงมาลา   และค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ

        ค่าจัดงานวันแม่แห่งชาติ

            เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  เช่น  ค่าจัดซ้ือธงชาติ

            ธงตราสัญลักษณ์และเสาธง   ค่าผูกผ้าประดับอาคารสถานที่

        ค่าจัดงานวันพ่อแห่งชาติ

            เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ  เช่น  ค่าจัดซ้ือธงชาติ

         ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง

             เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี

            พร้อมประดับดอกไม้   และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ฯลฯ

             และสมาชิกสภาเทศบาล  ฯลฯ
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จ านวน          50,000 บาท

จ านวน        200,000 บาท

จ านวน          10,000 บาท

จ านวน          10,000 บาท

จ านวน          10,000 บาท

จ านวน          10,000 บาท

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   107

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   107

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   108

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   103

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   108

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   109

             เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดท าแผนและประสาน

             ประเภทอ านวยการ            จ านวน   1   ต าแหน่ง

             เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน

             เทศบาลและบุคคลอื่นๆ   ทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

         ค่าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามสายงาน

             เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามสายงาน
             ประเภทบริหารงานท้องถิ่น   จ านวน   1   ต าแหน่ง

          โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่อง

               เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ

               ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม   ค่าวัสดุและอุปกรณ์   ฯลฯ

           มาจากพระราชด าริ

               สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   เช่น   ค่าวิทยากร

             แผนพัฒนาท้องถิ่น   แผนชุมชน   เช่น   ค่าวิทยากร   ค่าอาหารและ

         โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

             เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

             จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชนทัว่ไป

             เช่น   ค่าวิทยากร   ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม   ค่าวัสดุและอุปกรณ์   ฯลฯ

         โครงการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนชุมชน

             เคร่ืองด่ืม   ค่าวัสดุและอุปกรณ์   ฯลฯ

             ประเภทวิชาการ                จ านวน   6   ต าแหน่ง

             ประเภททัว่ไป                   จ านวน   2   ต าแหน่ง

         โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

          โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนและประชาชน

              เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

              เช่น   ค่าวิทยากร   ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม   ค่าวัสดุและอุปกรณ์   ฯลฯ
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จ านวน        200,000 บาท

จ านวน 200,000 บาท

รวม       395,000 บาท

จ านวน 50,000 บาท

จ านวน          10,000 บาท

จ านวน          10,000 บาท

จ านวน          50,000 บาท

จ านวน        180,000 บาท

จ านวน          30,000 บาท

             และต่างประเทศ   ส าหรับค่าเบีย้เล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าทีพ่ักและค่าใช้จ่าย

             อื่นๆ   ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร
             สมาชิกสภาเทศบาล   พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า

         ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

             เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

             เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีช่ ารุดเสียหาย  

             ได้แก่  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองพิมพ์ดีด  โต๊ะ  เก้าอี้  เคร่ืองส่งโทรสาร

             พนักงานจ้าง  ฯลฯ

             รถยนต์  รถจักรยานยนต์  ฯลฯ 

      ค่าวัสดุ

         วัสดุส านักงาน

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกระดาษ   ปากกา   ดินสอ   ยางลบ   กระดาษไข

             กาว   แบบพิมพ์   ฯลฯ

         วัสดุงานบ้านงานครัว

             เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ   เช่น   ไม้กวาด   ไม้ถูพืน้

             แปรงขัดพืน้   ถังน้ า   แก้วน้า   จานรอง   ถ้วยชาม    ถ้วยกาแฟ   ฯลฯ

         วัสดุก่อสร้าง

             เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล   น้ ามันเบนซิน   น้ ามันจารบี   น้ ามันเคร่ือง

             น้ ามันก๊าด  ถ่าน   ฯลฯ

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  เช่น   ไม้   สี   ทินเนอร์

             แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐกระเบือ้ง  ตะปู  เหล็กเส้น

             เคร่ืองสุขภัณฑ์และวัสดุอื่น ๆ   ทีเ่ข้าลักษณะวัสดุก่อสร้าง  ฯลฯ

         วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

             เพือ่จ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี   ยางนอก   ยางใน   สายไมล์   หัวเทียน  ฯลฯ

         วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

         วัสดุการเกษตร

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพันธุพ์ืช  ปุย๋   สารเคมีป้องกัน   และก าจัดศัตรูพืช

             และสัตว์   วัสดุเพาะช า  อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ์ืช  ฯลฯ
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จ านวน           5,000 บาท

จ านวน          60,000 บาท

รวม       470,000 บาท

จ านวน        300,000 บาท

จ านวน          40,000 บาท

จ านวน          10,000 บาท

จ านวน        120,000 บาท

รวม     1,612,400 บาท

รวม     1,612,400 บาท

รวม     1,612,400 บาท

จ านวน          20,000 บาท

จ านวน          10,000 บาท

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   129

             มือจับแบบเปิด  ขนาด  4  ชั้น  จ านวน  2  ตู้

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  2  บานเปิด

             วีดีโอเทป   ฯลฯ

         วัสดุคอมพิวเตอร์

             เพือ่จ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   ตลับผงหมึก   หัวพิมพ์

             หรือแถบพิมพ์   แผ่นกรองแสง   กระดาษต่อเนื่อง   ฯลฯ

          ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  2  บานเปิด

             เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของส านักงานเทศบาลต าบลปากพะยูน

   งบลงทุน

         ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

             ปลัดเทศบาล   และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  ฯลฯ

         ค่าบริการไปรษณีย์

         วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์   ธนาณัติและ

             เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   ค่าใช้จ่ายระบบ

                

      ค่าสาธารณูปโภค

         ค่าไฟฟ้า

             เพือ่จ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  พูก่ัน  สี  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียง

         ค่าซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานล่ือน  2  บาน

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน  2  บาน    จ านวน  4  ตู้

         ค่าบริการโทรศัพท์

             เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของส านักงานเทศบาล   นายกเทศมนตรี

             อินเทอร์เน็ต   รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอื่นๆ  ฯลฯ

      ค่าครุภัณฑ์  ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

      ค่าครุภัณฑ์

             ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร   ฯลฯ

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   131

        ครุภัณฑ์ส านักงาน
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จ านวน          60,000 บาท

จ านวน          15,000 บาท

จ านวน          18,000 บาท

จ านวน          25,000 บาท

จ านวน          25,000 บาท

จ านวน          87,500 บาท

จ านวน        111,200 บาท

จ านวน          32,400 บาท

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   129

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   129

         ค่าซ้ือชุดรับแขกแบบหุม้เบาะ

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดรับแขกแบบหุม่เบาะ  พร้อมเก้าอี้   จ านวน  1 ชุด

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   129

         ค่าซ้ือโต๊ะ

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะโฟเมก้า   ขนาด  180 X 60  ซม.

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก   จ านวน  100  ตัว

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   130

         ค่าซ้ือชุดรับแขกแบบไม้

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดรับแขกแบบไม้  พร้อมเก้าอี้   จ านวน  1 ชุด

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   129

             จ านวน   10   ตัว

         ค่าซ้ือโต๊ะท างาน

         ค่าซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   131

             จ านวน  4  เคร่ือง

             จ านวน  1  เคร่ือง

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   131

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ   ขนาด  18,000  บีทียู

         ค่าซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด  24,000  บีทียู

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ   ขนาด  24,000  บีทียู

          ค่าซ้ือเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาล

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน

             จ านวน  25  ตัว

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   130

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานฝ่ายสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  พร้อมเก้าอี้

             จ านวน  2 ชุด  โต๊ะท างานระดับปฎิบัติการและช านาญการ  พร้อมเก้าอี้

             จ านวน  2  ชุด   และโต๊ะท างานระดับช านาญงาน  พร้อมเก้าอี้   จ านวน  2  ชุด

          ค่าซ้ือเก้าอี้พลาสติก
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จ านวน          10,000 บาท

จ านวน          13,000 บาท

จ านวน          12,000 บาท

จ านวน           5,000 บาท

จ านวน        854,000 บาท

จ านวน          80,000 บาท

จ านวน          80,000 บาท

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   131

      ครุภัณฑ์ยานพานะและขนส่ง

         ค่าซ้ือรถบรรทุก  (ดีเซล)

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก  (ดีเซล)   ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบ

             ขับเคล่ือน  2  ล้อ  แบบดับเบิล้แค็บ   จ านวน   1   คัน

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   132

             ไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี  หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  110  กิโลวัตต์

             บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลปากพะยูน   จ านวน  5  จุด

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 131

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปิด  (CCTV)  พร้อมติดต้ัง

             บริเวณตลาดสดเทศบาลต าบลปากพะยูน   จ านวน  5  จุด

          ค่าซ้ือเคร่ืองโทรสาร

              เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร   จ านวน  1  เคร่ือง

      ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

          ค่าซ้ือโทรศัพท์

              เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรศัพท์ภายในส านักงาน   จ านวน  1  เคร่ือง

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า  130

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   130

              มีฐานรองโต๊ะหมู่

              เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา   มีโต๊ะหมู่  9  ตัว  ความกว้างตัวละ  9  นิ้ว

             ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

         ค่าซ้ือกล้องวงจรปิด (CCTV)

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปิด  (CCTV)  พร้อมติดต้ัง

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   131

             ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

          ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปิด  (CCTV)

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   130

          ค่าซ้ือโทรศัพท์มือถือ

              เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรศัพท์มือถือ   จ านวน   1   เคร่ือง

          ค่าซ้ือโต๊ะหมู่บูชา
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จ านวน        150,000 บาท

จ านวน 4,300          บาท

รวม         15,000 บาท

รวม         15,000 บาท

จ านวน          15,000 บาท

             จ านวน  1  ชุด

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   132

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   131

             เพือ่เศรษฐกิจและสังคม

         ค่าซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   110

   งบเงินอุดหนุน

      เงินอุดหนุน

        เงินอุดหนุนส่วนราชการ

           อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก     

              เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฎิบัติงานของ

              ศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอปากพะยูน

          ค่าซ้ือเคร่ืองเสียงห้องประชุมสภา

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์   ชนิดฉีดหมึก

             พร้อมติดต้ัง   จ านวน  1  เคร่ือง   ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล
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รวม     3,016,740 บาท

รวม     1,992,240 บาท

รวม     1,992,240 บาท

จ านวน 1,486,640 บาท

จ านวน 6,600 บาท

จ านวน 54,000 บาท

จ านวน 325,000 บาท

จ านวน        108,000 บาท

จ านวน 12,000 บาท

รวม        995,000 บาท

รวม        695,000 บาท

รวม        150,000 บาท

จ านวน 20,000 บาท

             เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัว่ไป  จ านวน   1   อัตรา

             เจ้าพนักงานพัสดุ

        ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

            คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ฯลฯ

             เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่พิเศษส าหรับการสู้รบ  (พ.ส.ร.)

        ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

             เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า   จ านวน   1   อัตรา

             ทีม่ีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

   ค่าตอบแทน   ใชส้อยและวัสดุ

            เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ   เช่น

        เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง

             จ านวน  1  อัตรา

      เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

        เงินประจ าต าแหน่ง

        เงินเดือนพนักงาน

             พร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของกองคลัง

งานบริหารงานคลัง

   งบบุคลากร

             ให้แก่พนักงานเทศบาล  จ านวน   1   อัตรา

             เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล    จ านวน  4  อัตรา

        เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน

             เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนักบริหารงานคลังและ

             พร้อมทัง้เงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจ าของกองคลัง

        ค่าจ้างลูกจ้างประจ า

             เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว่ไป

งบด าเนินงาน

      ค่าตอบแทน
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จ านวน          20,000 บาท

จ านวน 100,000 บาท

จ านวน 10,000 บาท

รวม        455,000 บาท

จ านวน        250,000 บาท

จ านวน        100,000 บาท

จ านวน          25,000 บาท

จ านวน          10,000 บาท

             เพือ่จ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล

        ค่าเช่าบ้าน

        ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า  109

      ค่าใชส้อย

        เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

             เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าทีร่าชพัสดุ   และเงินประกันอัคคีภัย

           คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ   ค่ารับวารสาร   ค่าเย็บหนังสือ

             การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  (e-LAAS)   เป็นต้น

             มหาดไทยฯ

             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียน

           ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

       รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

             ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    เพือ่ให้มีความพร้อมทีจ่ะรองรับ

        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   110

             และลูกจ้างประจ า   ทีม่ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง

             เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล  ทีม่ีสิทธิเบิกได้

            ให้แก่พนักงานเทศบาล   และพนักงานจ้าง
            เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

             ค่าเบีย้ประกัน   ค่าล้างอัดรูป     ฯลฯ

             ทรัพย์สิน   การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           ค่าเช่าทรัพย์สิน

           ค่าจ้างเหมาบริการ

           ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

             เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  และการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต

           ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานจัดท าระบบบัญชี

             เข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก   ค่าระวางบรรทุก   ค่าธรรมเนียม
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จ านวน          50,000 บาท

จ านวน 20,000 บาท

รวม         90,000 บาท

จ านวน 80,000 บาท

จ านวน 10,000 บาท

รวม        300,000 บาท

จ านวน 300,000 บาท

รวม         29,500 บาท

รวม         29,500 บาท

รวม         29,500 บาท

จ านวน 5,000 บาท

            เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกระดาษ   ปากกา   ดินสอ   ยางลบ

        ครุภัณฑ์ส านักงาน

งบลงทุน

               มือจับแบบเปิด  ขนาด  4  ชั้น  จ านวน  1  ตู้

              เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  2  บานเปิด

            เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดนัดเทศบาลต าบลปากพะยูน

             ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีช่ ารุดเสียหาย   ได้แก่   เคร่ืองคอมพิวเตอร์

           ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  2  บานเปิด

      ค่าครุภัณฑ์

             เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน    

            แบบพิมพ์   ตรายาง   ซอง  ฯลฯ

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   134

       ค่าไฟฟ้า

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

             เคร่ืองพิมพ์ดีด   โต๊ะ  เก้าอี้   เคร่ืองส่งโทรพิมพ์   รถยนต์

             ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง   ค่าพาหนะ   ค่าทีพ่ัก   ฯลฯ

      ค่าวัสดุ

             เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าลงทะเบียน       

        ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

   ค่าครุภัณฑ์   ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

            

      ค่าสาธารณูปโภค

            น้ ามันจารบี   น้ ามันเคร่ือง  ฯลฯ

             รถจักรยานยนต์  ฯลฯ

       วัสดุส านักงาน

            เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล   น้ ามันก๊าด   น้ ามันเบนซิน   ถ่าน
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จ านวน          22,000 บาท

จ านวน            2,500 บาท

               ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

        ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

           ค่าซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134

               เพือ่เศรษฐกิจและสังคม

           ค่าซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า

               จ านวน  1  เคร่ือง   ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล

               เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA

               เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ขนาดจอไม่น้อยกว่า

               19  นิ้ว   จ านวน  1  เคร่ือง

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   134
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รวม        228,200 บาท

รวม 210,000 บาท

รวม 210,000 บาท

รวม        100,000 บาท

จ านวน         100,000 บาท

รวม 110,000 บาท

จ านวน 20,000 บาท

จ านวน 90,000 บาท

รวม          18,200 บาท

รวม          18,200 บาท

รวม          18,200 บาท

จ านวน            8,200 บาท

          ครุภัณฑ์การเกษตร

            ค่าซ้ือเคร่ืองสูบน้ าเบนซิน  ขนาด  5  แรงม้า

                เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง

งบลงทุน

               หรือการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง   ฯลฯ

               หรืออุปกรณ์อื่นๆ  ทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการดับเพลิง

           วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

              ฝ่ายพลเรือน

               เพือ่จ่ายเป็นค่าสายสูบน้ าดับเพลิง   สายส่งน้ า   ดับเพลิง

               และวัสดุอื่น ๆ   ทีเ่ข้าลักษณะวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  ฯลฯ

      ค่าครุภัณฑ์  ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

         ค่าครุภัณฑ์

              เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย

           รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

      ค่าตอบแทน   ใชส้อยและวัสดุ

               เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบ  เส้ือ  กางเกง  เคร่ืองหมาย    

   งบด าเนินงาน

           หมวดอื่นๆ

         ค่าวัสดุ

                ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 145

                เคร่ืองยนต์เบนซิน    สูบน้ าได้  1000  ลิตรต่อนาที

                ขนาด  5  แรงม้า   จ านวน  1  เคร่ือง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   94

         ค่าใชส้อย

           โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

           วัสดุเคร่ืองดับเพลิง
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จ านวน 10,000 บาท

                เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่ือยยนต์เบนซิน  2  จังหวะ  

                ลูกสูบเดียว  ขนาดเล็ก   จ านวน  1  เคร่ือง

                ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  145 

            ค่าซ้ือเคร่ืองเล่ีอยยนต์
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รวม     9,979,619 บาท

รวม     3,785,180 บาท

รวม     3,785,180 บาท

จ านวน 2,218,840 บาท

จ านวน 7,000 บาท

จ านวน 42,000 บาท

จ านวน 84,000 บาท

จ านวน      1,289,340 บาท

แผนงานการศึกษา

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

      เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงานเทศบาล

           เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล     จ านวน   4   อัตรา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา

   งบบุคลากร

      เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

       เงินเดือนพนักงาน

           จ านวน  3  อัตรา   จ านวน   324,000   บาท

           จ านวน   1,077,200   บาท   พร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือน

           เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก    จ านวน   4   อัตรา

           เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนักบริหารการศึกษา

           จ านวน  1  อัตรา

           จ านวน  1  อัตรา

      เงินประจ าต าแหน่ง

           จ านวน   1,141,640   บาท   พร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือน

           เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล

           ประจ าปีของกองการศึกษา

           ประจ าปีของกองการศึกษา

      เงินวิทยฐานะ

           เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ศพด.)

           จ านวน  2  อัตรา   จ านวน   425,340   บาท

           เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งครู  คศ. 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

           เทศบาลต าบลปากพะยูน  จ านวน  2  อัตรา

           เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัว่ไป  (ศพด.)

           เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัว่ไป

           จ านวน  5  อัตรา   จ านวน   540,000   บาท
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จ านวน 144,000 บาท

งบด าเนินงาน รวม     3,495,939 บาท

รวม     3,430,439 บาท

รวม          55,000 บาท

จ านวน          40,000 บาท

จ านวน          15,000 บาท

รวม     1,999,250 บาท

จ านวน         600,000 บาท

จ านวน         100,000 บาท

      ค่าตอบแทน

       รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

      ค่าใชส้อย

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

           ค่าเบีย้ประกัน   ค่าล้างอัดรูป   ฯลฯ

             ของขวัญ   วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดงาน   ฯลฯ

            เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล   ทีม่ีสิทธิเบิกได้

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

   ค่าตอบแทน   ใชส้อยและวัสดุ

       ค่าเช่าบ้าน

           ตามภารกิจ  (ศพด.)  จ านวน   2   อัตรา   จ านวน   48,000   บาท

      เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง

           จ านวน   3   อัตรา   จ านวน   36,000   บาท

           เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว่ไป

            เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล

           เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

           เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว่ไป

           (ศพด.)   จ านวน   5   อัตรา   จ านวน   60,000   บาท

            ทีม่ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

           เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ   ค่ารับวารสาร   ค่าเย็บหนังสือ

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   67

        โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

           เข้าปกหนังสือ   ค่าซักฟอก   ค่าระวางบรรทุก   ค่าธรรมเนียม

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   เช่น   ค่าตอบแทนการแสดง
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จ านวน          20,000 บาท

จ านวน         200,000 บาท

จ านวน          15,000 บาท

จ านวน          30,000 บาท

จ านวน            5,000 บาท

จ านวน            5,000 บาท

จ านวน            2,000 บาท

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   71

        โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   65

             เช่น   ค่าวิทยากร   วัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

             เพือ่จ่ายเป็นค่าการนิเทศก์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   71

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   69

        โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยและอุบัติเหตุของ

             เพือ่จ่ายเป็นค่าอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยและอุบัติเหตุ

             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   เช่น   ค่าวิทยากร   วัสดุและอุปกรณ์

             เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมนักเรียน

             วิทยากร   อาหารและเคร่ืองด่ืม    ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

             โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลปากพะยูน   เช่น   ค่าตอบแทน

             เพือ่จ่ายเป็นค่าอบรมเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

             อาหารและเคร่ืองด่ืม   ฯลฯ

             เช่นค่าวิทยากร   วัสดุและอุปกรณ์   อาหารและเคร่ืองด่ืม   ฯลฯ

             เพือ่จ่ายเป็นค่าฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน

        โครงการนิเทศก์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   69

             เพือ่จ่ายเป็นค่าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

             วิทยากร   ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม   ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

        โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

             เช่น   ค่าเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที ่  ฯลฯ

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   70

             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   เช่น   ค่าวิทยากร   วัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

        โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

        โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน

             เพือ่จ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน   เช่นค่าตอบแทน

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

        โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   70
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จ านวน            3,000 บาท

จ านวน            5,000 บาท

จ านวน            2,000 บาท

จ านวน            5,000 บาท

จ านวน          50,000 บาท

จ านวน         565,950 บาท

         30,000 บาท

จ านวน         187,000 บาท

             อัตราคนละ   1,700   บาท/ปี   จ านวน   110   คน

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   เช่นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์   ฯลฯ

             เพือ่จ่ายเป็นค่าอบรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

             อาหารและเคร่ืองด่ืม   ฯลฯ

        โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพือ่แหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

             ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง   ค่าพาหนะ   ค่าทีพ่ัก  ฯลฯ

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า  72

             เพือ่จ่ายเป็นค่าอบรมการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา

        โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

        ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

        โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

             เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าลงทะเบียน    

             เพือ่จ่ายเป็นค่าวิทยากร   วัสดุและอุปกรณ์

             เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   71

             จ านวน   245  วัน

        ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากพะยูน

             เช่น   ค่าวิทยากร   อาหารและเคร่ืองด่ืม   ฯลฯ

             เพือ่จ่ายเป็นค่าการวิจัยชั้นเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

        โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า  72

             เพือ่จ่ายเป็นค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

        โครงการวิจัยชั้นเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า  72

             เด็กเล็ก   เช่น   ค่าวิทยากร   วัสดุและอุปกรณ์   ฯลฯ

             เพือ่จ่ายเป็นค่าการปรับปรุงภูมิทัศน์เพือ่แหล่งเรียนรู้

             เทศบาลต าบลปากพะยูน   จ านวน  110  คน   คนละ  21  บาท

        ค่าจัดการเรียนการสอน
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จ านวน          22,000 บาท

จ านวน          22,000 บาท

จ านวน          33,000 บาท

จ านวน          47,300 บาท

จ านวน 50,000 บาท

        ค่าวัสดุ รวม     1,376,189 บาท

จ านวน 20,000 บาท

จ านวน      1,296,189 บาท         วัสดุงานบ้านงานครัว

              ถ้วยชาม   ถ้วยกาแฟ   ฯลฯ

              เช่น   ไม้กวาดไม้ถูพืน้แปรงขัดพืน้   ถังน้ า   แก้วน้ า   จานรอง

        ค่าหนังสือเรียน

             เคร่ืองส่งโทรสาร   ฯลฯ

             ของเทศบาลต าบลปากพะยูน   อัตราคนละ   300   บาท/ปี

        ค่าอุปกรณ์การเรียน

        ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

             เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ดีด  โต๊ะ เก้าอี้  เคร่ืองส่งโทรพิมพ์ 

             จ านวน  110  คน

             ของเทศบาลต าบลปากพะยูน   อัตราคนละ   200   บาท/ปี

              เพือ่จ่ายเป็นค่ากระดาษ   ปากกา   ดินสอ   ยางลบ  ฯลฯ

        ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     

             เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

        ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

             ของเทศบาลต าบลปากพะยูน   อัตราคนละ   200   บาท/ปี

              ค่าซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว   จ านวน   20,000   บาท

             จ านวน  110  คน

             เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีช่ ารุดเสียหาย    เช่น

             ของเทศบาลต าบลปากพะยูน   อัตราคนละ   430   บาท/ปี

             เพือ่จ่ายเป็นค่าหนังสือส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

             เพือ่จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

             จ านวน  110 คน

             เพือ่จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

         วัสดุส านักงาน

             จ านวน  110  คน
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จ านวน          10,000 บาท

จ านวน          20,000 บาท

จ านวน          30,000 บาท

รวม          65,500 บาท

           ค่าไฟฟ้า จ านวน          46,000 บาท

         วัสดุคอมพิวเตอร์

              สายไฟฟ้า   สวิตท์ไฟฟ้าคัตเอ้าท์  ฯลฯ

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น   หลอดไฟฟ้า

              โรงเรียนอนุบาลปากพะยูนจ านวน  429  คน   คนละ 7.37 บาท

              ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน

              ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากพะยูน

              จ านวน   260  วัน

              จ านวน   260  วัน

              เพือ่จ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   ตลับผงหมึก

         วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

               เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

              คนละ 7.37 บาท   จ านวน   260  วัน

         วัสดุก่อสร้าง

              หัวพิมพ์   หรือแถบพิมพ์   แผ่นกรองแสง

              จ านวน   822,050   บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม  (นม)    

               ปากพะยูน

              เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  เช่น   ไม้   สี   ทินเนอร์

         ค่าสาธารณูปโภค

              จ านวน   243,357   บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม  (นม)    

              ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปากพะยูน

              เคร่ืองสุขภัณฑ์   และวัสดุอื่น ๆทีเ่ข้าลักษณะวัสดุก่อสร้าง  ฯลฯ

              จ านวน   210,782   บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม  (นม)   

              แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐกระเบือ้ง  ตะปู  เหล็กเส้น

              กระดาษต่อเนื่อง  ฯลฯ

              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากพะยูน  จ านวน  110  คน   

              โรงเรียนปากพะยูน   จ านวน  127  คน   คนละ 7.37 บาท    
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จ านวน            1,500 บาท

จ านวน          18,000 บาท

   งบลงทุน รวม        308,300 บาท

รวม        308,300 บาท

รวม        108,300 บาท

จ านวน          30,000 บาท

จ านวน            7,500 บาท

จ านวน          19,900 บาท

จ านวน          22,000 บาท

              ขนาด   55   นิ้ว   จ านวน   1   เคร่ือง

         ค่าซ้ือพัดลมติดฝาผนัง

              เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือติดฝาผนัง    จ านวน  3  ตัว

           ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

         ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

              กลาง (CPU)   ไม่น้อยกว่า   6   แกนหลัก   (6  core)

          ค่าซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์

              เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  มีหน่วยประมวลผล

         ค่าซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ

        ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

         ค่าซ้ือโทรทัศน์  แอล  อี ดี  (LED  TV)

              เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรทัศน์  แอล  อี ดี  (LED  TV)

               เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

              เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   ค่าใช้จ่าย

              ค่าส่ือสารอื่นๆ  ฯลฯ

              หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)   ทีหน่วยความจ าแบบ  Cache

              Memmory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน   ขนาดไม่น้อยกว่า

              9   MB   มีความจ าหลัก (RAM)   ชนิด DDR4   หรือดีกว่า

               ต าบลปากพะยูน

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  135

              ระบบ อินเทอร์เน็ต   รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ

      ค่าครุภัณฑ์  ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

           ค่าบริการโทรศัพท์

       ครุภัณฑ์ส านักงาน

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  135

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  135

              เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ    จ านวน  6  ตู้

      ค่าครุภัณฑ์
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จ านวน          17,800 บาท

จ านวน            8,600 บาท

จ านวน            2,500 บาท

รวม        200,000 บาท

จ านวน         200,000 บาท

          ค่าซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ชนิดฉีดหมึก

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  133

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  136

              เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์

              เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดฉีดหมึก

              ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

         โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากพะยูน 

              จ านวน   1   แห่ง   รายละเอีอดตามแบบแปลนเทศบาล

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   53

              ต าบลปากพะยูน

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  136

              เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA

          ค่าซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า

              หรือLED   ขาวด า   ชนิด   Network   จ านวน  2  เคร่ือง

               มีขนาดไม่น้อยกว่า   4   GB   มีจอแสดงภาพขนาด

              เพือ่จ่ายเป็นค่าต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากพะยูน 

      ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

          ค่าซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์

              เพือ่เศรษฐกิจและสังคม

              ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

              จ านวน  1  เคร่ือง   ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล

              ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

              ไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว   จ านวน  1  เคร่ือง

              ถังหมึกพิมพ์  (Ink  Tank  Printer   จ านวน  2  เคร่ือง

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  136
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   งบเงินอุดหนุน รวม     2,390,200 บาท

รวม     2,390,200 บาท

จ านวน      1,806,800 บาท

จ านวน         533,400 บาท

จ านวน          50,000 บาท

               จ านวน  127  คน   คนละ  21  บาท   จ านวน  200  วัน

               เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนปากพะยูน

           อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน

           อุดหนุนโรงเรียนปากพะยูน

         อุดหนุนส่วนราชการ

                ค่าติดต้ังอุปกรณ์หม้อไฟฟ้า   ระบบ  3  เฟส   4  สาย  380   โวลท์

                เพือ่จ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอปากพะยูน

      เงินอุดหนุน

           อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอปากพะยูน     

               เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน

               จ านวน  429  คน   คนละ  21  บาท   จ านวน  200  วัน

                ขนาด  30 (100) แอมป์  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากพะยูน
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รวม      6,545,053 บาท

รวม      2,518,340 บาท

รวม      2,518,340 บาท

จ านวน 981,840 บาท

จ านวน 20,000 บาท

จ านวน 42,000 บาท

จ านวน 1,335,000 บาท

จ านวน 139,500        บาท

             เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล

             ทีม่ีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ

         เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง

             เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข

         ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

             จ านวน   147,000   บาท

             เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน  1  อัตรา

             ทีม่ีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ

             เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัว่ไป

             เพือ่จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัว่ไป

             จ านวน  11  อัตรา   จ านวน   132,000   บาท

             จ านวน  11  อัตรา   จ านวน   1,188,000   บาท

             เพือ่จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ

             จ านวน  1  อัตรา    จ านวน   7,500   บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข

         เงินประจ าต าแหน่ง

   งบบุคลากร

             เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล   จ านวน   3   อัตรา

             พร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   ของกองสาธารณสุข

      เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

         เงินเดือนพนักงาน

             และส่ิงแวดล้อม

         เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงาน
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รวม      2,803,213 บาท

รวม      2,803,213 บาท

รวม        257,000 บาท

จ านวน         120,000 บาท

จ านวน           50,000 บาท

จ านวน           72,000 บาท

จ านวน           15,000 บาท

รวม      2,056,213 บาท

จ านวน       1,365,413 บาท

จ านวน           30,000 บาท

              เข้าปกหนังสือ   ค่าล้างอัดรูป   ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ

          ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

      ค่าใชส้อย

              ให้แก่พนักงานเทศบาล   และพนักงานจ้าง

              เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล          

          เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

              ค่าตอบแทน   ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

          โครงการจัดการขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  และน้ าเสีย

              เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดการขยะมูลฝอย

      ค่าตอบแทน   ใชส้อยและวัสดุ

              ค่าซักฟอก   ค่าระวางบรรทุก   ค่าธรรมเนียม   ค่าเบีย้ประกัน

              เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่ารับวารสาร   ค่าเย็บหนังสือ

      ค่าตอบแทน

              ทีม่ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ฯ

          ค่าเช่าบ้าน

              เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือ

              เสียสละเวลาทีเ่สียไปให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ผู้ปฏิบัติ

              เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

   งบด าเนินงาน

          ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

          แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

              หน้าทีใ่นการดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิงในเขตเทศบาล

              ทีม่ีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

              เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล

       รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

              ค่าท าประกันภัยทรัพย์สิน   ฯลฯ

              ส่ิงปฏิกูลน้ าเสีย    เช่น   ค่าวิทยากร   ค่าจ้างเหมา

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  121



93

จ านวน           10,000 บาท

จ านวน           10,800 บาท

จ านวน           30,000 บาท

จ านวน           10,000 บาท

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า  90

          ไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

          โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า  84

          โครงการการส่งเสริมและพัฒนาตลาดให้มีมาตรฐาน

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า  90

              เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการการส่งเสริมและพัฒนา

          ตามปณิธานศาสตราจารย์  ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

              เช่น   ค่าตอบแทน  ค่าวิทยากร  ค่าเงินรางวัล  ค่าจัดสถานที่

          เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี

          โครงการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร

              เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

              ปลอดภัย  รวมทัง้แนวทางการขับเคล่ือนตลาดประชารัฐ

          ตลาดประชารัฐ

          โครงการด้านการสุขาภิบาลอาหาร

          สะอาดและปลอดภัยสดน่าซ้ือ  รวมทัง้แนวทางขับเคล่ือน

              คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า   เช่น   ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

              เช่น   ค่าตอบแทน    เงินรางวัล   ค่าจัดสถานที ่  ค่าวัสดุ

              ค่าตอบแทน   ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า  89

              เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสัตว์ปลอดโรค

              ตลาดสดยกระดับระดับตลาดให้มีมาตรฐาน   สะอาดและ

              ค่าส ารวจ   ข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์   และอุปกรณ์  ฯลฯ

              ค่าจ้างเหมา  ฯลฯ

              โรคขาดสารไอโอดีน   เช่น   ค่าอาหาร   อาหารว่าง

              ค่าวัสดุอุปกรณ์   ฯลฯ

              เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการด้านการสุขาภิบาลอาหาร
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จ านวน           10,000 บาท

จ านวน           30,000 บาท

จ านวน           70,000 บาท

จ านวน         200,000 บาท

จ านวน           30,000 บาท

     

     

              อาหารว่าง   ค่าตอบแทน   ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

          โครงการส่งเสริมสุขภาพ   การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  83

              เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ

          โครงการคุ้มครอง   ดูแล   บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

          และส่ิงแวดล้อม   ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับ

          โครงการจัดต้ังสถานสงเคราะห์สัตว์

              เช่น   ค่าสร้างโรงเรือน   ค่าคอกหรือกรง   ค่าอาหารและน้ า

              อาหารว่าง   ค่าตอบแทน   ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   87

              ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  83

          โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

          ในพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

              เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพของ

              เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรักษาความสะอาดและ

          โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ท าหน้าทีดู่แลสุขภาพในชุมชน

              อาหารว่าง   ค่าตอบแทน   ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

              ผู้ท าหน้าทีดู่แลสุขภาพในชุมชน   เช่น   ค่าอาหาร

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  119

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  120

          ส่ิงแวดล้อม

              ลดมลพิษเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   เช่น   ค่าตอบแทน

              ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพืน้ที ่   เช่น   ค่าอาหาร

              เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการคุ้มครอง   ดูแล

              การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ   เช่น   ค่าอาหาร

              ค่าดูแลสุขภาพสัตว์   ค่าตอบแทน  ฯลฯ

              เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดต้ังสถานสงเคราะห์สัตว์

              บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   ควบคุมและ



95

จ านวน           60,000 บาท

จ านวน 200,000 บาท

รวม        490,000 บาท

จ านวน 20,000 บาท

จ านวน           50,000 บาท

จ านวน           50,000 บาท

จ านวน         350,000 บาท

จ านวน           10,000 บาท

จ านวน           10,000 บาท

               ไม้ถูพืน้   แปรงขัดพืน้   ถังน้ า   แก้วน้ า   จานรอง   ถ้วยชาม

        ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

          วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

              รถจักรยานยนต์  ฯลฯ

               เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น  แอลกอฮอล์

      ค่าวัสดุ

              เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าลงทะเบียน         

               เพือ่จ่ายเป็นค่ากระดาษ   ปากกา   ดินสอ   ยางลบ  ฯลฯ

          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

          วัสดุส านักงาน

              ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง   ค่าพาหนะ   ค่าทีพ่ัก  ฯลฯ

              ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีช่ ารุดเสียหาย  ได้แก่  เคร่ืองคอมพิวเตอร์

              เคร่ืองพิมพ์ดีด  โต๊ะ  เก้าอี้   เคร่ืองส่งโทรพิมพ์   รถยนต์

              เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน     

               ความสะอาด  ฯลฯ

               ถ้วยกาแฟ  ฯลฯ

          วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

          วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

               อื่นๆ  ทีเ่ข้าลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ฯลฯ

               หัวเทียน  ฯลฯ

               เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ   เช่น   ไม้กวาด

               เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล   น้ ามันก๊าด   น้ ามันเบนซิน   ถ่าน

          วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

               น้ ามันจารบี   น้ ามันเคร่ือง  ฯลฯ

               เวชภัณฑ์  เคมีภัณฑ์  ถุงมือ  หลอดแก้ว สายยาง   และวัสดุ

          วัสดุงานบ้านงานครัว

               เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดปฏิบัติงานให้แก่คนงานรักษา

               เพือ่จ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี   ยางนอก   ยางใน   สายไมล์
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รวม      1,113,500 บาท

รวม      1,113,500 บาท

รวม      1,113,500 บาท

จ านวน 1,070,000      บาท

จ านวน           19,000 บาท

จ านวน 24,500          บาท

รวม        110,000 บาท

รวม        110,000 บาท

จ านวน           30,000 บาท

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแม่แรงยกกระปุกเกียร์  ขนาด  1,000 กิโลกรัม

         ค่าซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน  (รถกระบะ)

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน  (รถกระบะ)

             ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า   110  กิโลวัตต์

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 138

             ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า   2,400  ซีซี  หรือ

             จ านวน  1  คัน

          ค่าซ้ือแม่แรงยกกระปุกเกียร์

         ค่าซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

      เงินอุดหนุน

              จ านวน   4   ชุมชน

      ค่าครุภัณฑ์

             จ านวน  1  เคร่ือง

   งบลงทุน

      ค่าครุภัณฑ์  ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

       ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 139

          (อสม) เชิงรุก (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการด าเนินงาน

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 139

              เพือ่ใช้ในโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ้าน

          อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน)

          อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ้าน

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า  84

   งบเงินอุดหนุน

      เงินอุดหนุนประชาชน

              โดยจัดสรรเป็นค่าด าเนินงานในเขตชุมชน   ชุมชนละ  7,500  บาท

       ครุภัณฑ์โรงงาน

       ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

             จ านวน  2  เคร่ือง
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จ านวน           80,000 บาท

           การด าเนินงานของชุมชน)   จ านวน   4   ชุมชน

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า  85

              เพือ่สนับสนุนให้ชุมชน/หมูบ้าน  จัดท าโครงการตามพระราชด าริ

              เป็นค่าด าเนินงานในเขตชุมชน ๆ ละ  ไม่เกิน  20,000  บาท

              ด้านสาธารณสุข   อย่างน้อย  3  โครงการ   โดยจัดสรร

           พระราชด าริด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน

           อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
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รวม       5,271,340 บาท

รวม       2,013,540 บาท

รวม       2,013,540 บาท

จ านวน 1,230,240 บาท

จ านวน 21,300 บาท

จ านวน 42,000 บาท

จ านวน 648,000 บาท

จ านวน 72,000 บาท

รวม       1,622,000 บาท

รวม       1,622,000 บาท

รวม         102,000 บาท

จ านวน          102,000 บาท

รวม         830,000 บาท

จ านวน          400,000 บาท

      ค่าใชส้อย

             เข้าปกหนังสือค่าซักฟอก   ค่าระวางบรรทุก   ค่าธรรมเนียม

             เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล        

      รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

             เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัว่ไป  จ านวน  6  อัตรา

      ค่าตอบแทน   ใชส้อยและวัสดุ

             เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนักบริหารงานช่าง

      เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

             เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล   จ านวน  4  อัตรา

             พร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ของกองช่าง

             เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว่ไป

         ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

         เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง

   งบด าเนินงาน

             ทีม่ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

             จ านวน  6  อัตรา

             ค่าเบีย้ประกัน   ค่าล้างอัดรูป  ฯลฯ

         ค่าเช่าบ้าน

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ   ค่ารับวารสาร   ค่าเย็บหนังสือ

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

         เงินประจ าต าแหน่ง

         เงินเดือนพนักงาน

   งบบุคลากร

         เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงานเทศบาล

             จ านวน  1  อัตรา

             เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล

      ค่าตอบแทน
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จ านวน            30,000 บาท

จ านวน 400,000 บาท

รวม         690,000 บาท

จ านวน 20,000 บาท

จ านวน          200,000 บาท

จ านวน          400,000 บาท

จ านวน            10,000 บาท

จ านวน            30,000 บาท

จ านวน            30,000 บาท

             น้ ามันจารบี   น้ ามันเคร่ือง  ฯลฯ

        วัสดุคอมพิวเตอร์

        วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

             รถจักรยานยนต์   รถกระเช้าไฟฟ้า   ฯลฯ

             เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน     

             เคร่ืองพิมพ์ดีด   โต๊ะ  เก้าอี้   เคร่ืองส่งโทรพิมพ์   รถยนต์

             ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีช่ ารุดเสียหาย  ได้แก่  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

             ค่าเบีย้เล้ียง   เดินทางค่าพาหนะ   ค่าทีพ่ัก  ฯลฯ

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

             เคร่ืองสุขภัณฑ์   และวัสดุอื่น ๆทีเ่ข้าลักษณะวัสดุก่อสร้าง  ฯลฯ

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  เช่น   ไม้   สี   ทินเนอร์

             เพือ่จ่ายเป็นค่ากระดาษ   ปากกา   ดินสอ   ยางลบ  ฯลฯ

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

        วัสดุก่อสร้าง

        วัสดุส านักงาน

             สายไฟฟ้า   สวิตท์ไฟฟ้าคัตเอ้าท์  ฯลฯ

        วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

             เพือ่จ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี   ยางนอก   ยางใน   หัวเทียน  ฯลฯ

      ค่าวัสดุ

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น   หลอดไฟฟ้า

             หัวพิมพ์   หรือแถบพิมพ์แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนื่อง  ฯลฯ

             เพือ่จ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   ตลับผงหมึก

             แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐกระเบือ้ง  ตะปู  เหล็กเส้น

             เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าลงทะเบียน

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

        วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

             เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล   น้ ามันก๊าด   น้ ามันเบนซิน   ถ่าน
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รวม       1,495,800 บาท

รวม       1,495,800 บาท

รวม           95,800 บาท

จ านวน              5,900 บาท

จ านวน              6,900 บาท

จ านวน            49,000 บาท

จ านวน 12,000 บาท

จ านวน            22,000 บาท

              Memmory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน   ขนาดไม่น้อยกว่า

              9   MB   มีความจ าหลัก (RAM)   ชนิด DDR4   หรือดีกว่า

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  141

              ไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว   จ านวน  1  เคร่ือง

         ค่าซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์

              เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  มีหน่วยประมวลผล

       ครุภัณฑ์ส านักงาน

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า  140

               มีขนาดไม่น้อยกว่า   4   GB   มีจอแสดงภาพขนาด

         ค่าซ้ือเคร่ืองกระแทกคอนกรีต

       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

              กลาง (CPU)   ไม่น้อยกว่า   6   แกนหลัก   (6  core)

          ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  4  ล้ินชัก

              หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)   ทีหน่วยความจ าแบบ  Cache

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  4  ล้ินชัก  จ านวน  1  ตู้

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  2  บานเปิด

          ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  2  บานเปิด

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  140

          ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้า

       ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

             ขนาด  1,750  วัตต์   จ านวน  1  เคร่ือง

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าชนิดจุ่มน้ า  (ไดโว่)

             ขนาด  500   วัตต์   ท่อน้ าออก  2  นิ้ว  จ านวน  2  เคร่ือง

   งบลงทุน

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 141

       ครุภัณฑ์การเกษตร

      ค่าครุภัณฑ์

      ค่าครุภัณฑ์   ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

              ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองกระแทกคอนกรีต

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 140

             มือจับแบบเปิด  ขนาด  4  ชั้น  จ านวน  1  ตู้
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รวม       1,400,000 บาท

จ านวน          295,000 บาท

จ านวน          467,000 บาท

จ านวน          138,000 บาท

จ านวน          500,000 บาท

        โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า  ค.ส.ล.  ในเขตเทศบาล

     ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

             เมตร ความยาว 99.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือ

        โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  สายข้างโลตัส

             เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00

              เพือ่จ่ายเป็นค่าออกแบบส่ิงก่อสร้างให้กับเอกชน  นิติบุคคล

             รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลปากพะยูน

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   29

             พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร

        ต าบลปากพะยูน

              ต าบลปากพะยูน  ชุมชนหัวฝาด  (ช่วงที ่ 1-3)  ชุมชนบ้านออก

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   32

              (ช่วงที ่ 4-6)  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลปากพะยูน

              เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้า  ค.ส.ล.  ชุมชนบ้านออก

              หนา  0.10  เมตร  พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า  239  ตารางเมตร

              รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลปากพะยูน

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   32

        ค่าออกแบบส่ิงก่อสร้าง 

              เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ า  ค.ส.ล.  ในเขตเทศบาล

        ต าบลปากพะยูน

        โครงการก่อสร้างทางเท้า  ค.ส.ล.  ชุมชนบ้านออก

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   49

              และบุคคลภายนอก   เพือ่ให้ได้มาซ่ึงแบบแปลนหรือส่ิงก่อสร้าง
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รวม         140,000 บาท

รวม         140,000 บาท

จ านวน          140,000 บาท

              เพือ่จ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปากพะยูน

   งบเงินอุดหนุน

      เงินอุดหนุน

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   48

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ

         อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปากพะยูน     

              ตามโครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  ถนนเทศบาล  12

              รายละเอียดตามประมาณการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

              สาขาอ าเภอปากพะยูน
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รวม        480,000 บาท

รวม        480,000 บาท

รวม        440,000 บาท

รวม        440,000 บาท

จ านวน            5,000 บาท

จ านวน           10,000 บาท

จ านวน           30,000 บาท

จ านวน            5,000 บาท

จ านวน           10,000 บาท

               วัสดุและอุปกรณ์   ฯลฯ

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  123

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  106

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  25

               อาหารว่างวัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

           โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน

               เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็ก

           โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน

               วัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

               และอาหารว่าง   ค่าวิทยากร   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

               วัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  112

           โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

               และส่ิงแวดล้อม  เช่น  ค่าวิทยากร   ค่าเคร่ืองด่ืมและ

               และผู้ด้อยโอกาส   เช่น   ค่าวิทยากร  ค่าเคร่ืองด่ืมและ

               อาหารว่างวัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

           โครงการส่งเสริมอาชีพ  คนพิการ  ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

               เช่นค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง   ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  26

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชมุชน

      ค่าใชส้อย

   งบด าเนินงาน

           โครงการเวทีประชาคม

      ค่าตอบแทน   ใชส้อยและวัสดุ

        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

               เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีประชาคม   เช่น  ค่าเคร่ืองด่ืม

               เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ

               เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  ผู้สูงอายุ

               เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม และส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน

               และเยาวชน   เช่น   ค่าวิทยากร   ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง
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จ านวน           10,000 บาท

จ านวน           10,000 บาท

จ านวน           10,000 บาท

จ านวน           20,000 บาท

จ านวน           20,000 บาท

จ านวน           15,000 บาท

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  106

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า   74

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  123

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  105

               เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน

               และอาหารว่าง   วัสดุและอุปกรณ์   ฯลฯ

           โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว

               เช่น   ค่าวิทยากร   ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง   วัสดุ

               เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุสั์ตว์น้ า

               เช่น   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง

               วัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

           โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการระดับต าบล

               ครอบครัวในด้านต่างๆ   เช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง

               ศูนย์พัฒนาครอบครัว  เช่น   ค่าวิทยากร   ค่าเคร่ืองด่ืม

               วัสดุและอุปกรณ์   ค่าวิทยากร   ฯลฯ

               เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและ

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  105

           โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว

               และอุปกรณ์  ฯลฯ

           โครงการปล่อยพันธุสั์ตว์น้ าลงทะเลสาบ

               เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจริยธรรมสัญจรในชุมชน

               เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน

           โครงการจริยธรรมสัญจรในชุมชน

           เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

           โครงการลานวัฒนธรรม  ลานภูมิปัญญาท้องถิ่น

               เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลานวัฒนธรรม  ลานภูมิปัญญา

               ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างวัสดุและอุปกรณ์

               ค่าจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ฯลฯ

               ท้องถิ่น  เช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง  ค่าป้าย

               ศูนย์บริการคนพิการระดับต าบล   เช่น   ค่าวิทยากร
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จ านวน         150,000 บาท

จ านวน         100,000 บาท

จ านวน            5,000 บาท

จ านวน           30,000 บาท

จ านวน           10,000 บาท

           โครงการเทศบาลพบประชาชน

               เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน   เช่น

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  112

           โครงการฝึกอบรมการปราบปรามการค้ามนุษย์

               เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการปราบปรามการค้ามนุษย์

               เช่น   ค่าวิทยากร   ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง

               วัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  105

           โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน   ผู้น าชุมชน

               เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ

               คณะกรรมการชุมชน   ผู้น าชุมชน   เช่น   ค่าวิทยากร

               ผู้สูงอายุ    เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เช่น  ค่าวิทยากร

           โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุ

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า  74

               ค่าตอบแทนการแสดง  ฯลฯ

               ค่าเคร่ืองด่ืม  และอาหารว่าง  และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน  ฯลฯ

               ประชาสัมพันธ์   วัสดุและอุปกรณ์   ค่าวิทยากร

           โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีในชุมชน

               เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีในชุมชน

               เช่น   ค่าวิทยากร   ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง   ค่าพาหนะ

               วัสดุและอุปกรณ์      ฯลฯ

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  105

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  124

               ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง   วัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

               เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  113

               ค่าวิทยากร   ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง  วัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ
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รวม          40,000 บาท

รวม          40,000 บาท

จ านวน           40,000 บาท

             ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ

             ในชุมชน   ฯลฯ   จ านวน   4   ชุมชน   ตามระเบียบกระทรวง

             ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   110

             มหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล   พ.ศ.   2564

   งบเงินอุดหนุน

      เงินอุดหนุน

      เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

         อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน     

             เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของคณะกรรมการชุมชน
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รวม        355,000 บาท

รวม        355,000 บาท

รวม        355,000 บาท

รวม        355,000 บาท

จ านวน          20,000 บาท

จ านวน          20,000 บาท

จ านวน        300,000 บาท

จ านวน          15,000 บาท

                 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า  75

              เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา - กรีฑาเข้าร่วม

         ของเทศบาลต าบลปากพะยูน   จ านวน  4  ชุมชน

         โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด

                 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   เช่น   ค่าน้ าและเคร่ืองด่ืม   ฯลฯ   

            โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครอง

              ค่าเงินรางวัล   ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า  76

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

   งบด าเนินงาน

              เคร่ืองด่ืม   ฯลฯ

      ค่าตอบแทน   ใชส้อยและวัสดุ

              เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในเขตอ าเภอ

         โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในอ าเภอปากพะยูน

      ค่าใชส้อย

              ปากพะยูน   เช่น   ค่าตอบแทน   ค่าเงินรางวัล   ค่าน้ าและ

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า  75

              เพือ่จ่ายเป็นจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนของเทศบาลต าบลปากพะยูน   

                 เพือ่จ่ายเป็นจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครอง   

              จ านวน  4  ชุมชน  เช่น   ค่าน้ าและเคร่ืองด่ืม   ค่าตอบแทนกรรมการ   

              ค่าชุดกีฬา   ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม   ค่าเบีย้เล้ียง

              การแข่งขันกรีฑานักเรียนในเขตอ าเภอปากพะยูน   เช่น

              ผู้ฝึกซ้อมนักกีฬา   ฯลฯ

         โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็กนักเรียนในเขตอ าเภอปากพะยูน

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า  76
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รวม        845,000 บาท

รวม        845,000 บาท

รวม        845,000 บาท

รวม        845,000 บาท

จ านวน           50,000 บาท

จ านวน         500,000 บาท

จ านวน         200,000 บาท

จ านวน           30,000 บาท

จ านวน           50,000 บาท

                ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  77

                ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  79

                ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  79

            โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ

                เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเดือนรอมฎอน

                ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ

                ประจ าปี   ค่าเคร่ืองด่ืม    และอาหารว่าง

                เพือ่จ่ายเป็นค่าปัจจัยถวายพระ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในพิธีรดน้ า

           โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเดือนรอมฎอน

                ค่าเช่าเต็นท์   โต๊ะ  เคร่ืองเสียง  ฯลฯ

           โครงการจัดงานประเพณีลากพระ   แข่งเรือ

                ขอพรผู้สูงอายุ   เช่น   ค่าจ้างอาหารและเคร่ืองด่ืม

                ค่าสนับสนุนเรือพระ    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ฯลฯ

                เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าเวที   ค่าตอบแทนการแสดง

                การจัดนิทรรศการ   อาหารและเคร่ืองด่ืม

                เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมประเพณีลากพระ   แข่งเรือ

                ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  77

                ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  78

                วัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

      ค่าตอบแทน   ใชส้อยและวัสดุ

                ได้แก่   เงินรางวัลประกวดเรือพระ   ค่าตอบแทนกรรมการ

งานศาสนา   วัฒนธรรมท้องถ่ิน

      ค่าใชส้อย

   งบด าเนินงาน

                เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการแสดงบนเวที  เงินรางวัลประกวด

            โครงการจัดงานวันลอยกระทง

            โครงการจัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง

                กระทง  ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ



109

จ านวน           15,000 บาท

                เพือ่จ่ายเป็นค่าฝึกอบรมในกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา

                เช่น   ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   อุปกรณ์ต่างๆ  ฯลฯ

            โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในช่วงประเพณีเข้าพรรษา

                ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  79
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เทศบาลต าบลปากพะยูน

อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  กิจการประปา 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2565

ของ
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รายรับจริง รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565

971,249 831,049 864,000 864,000

1,450 720 10,000 10,000

8,250 5,000 10,000 10,000

1,150,000 1,300,000 2,401,480 2,265,520

6,094.38 5,911

600

2,137,043.38   2,143,280.23   3,285,480.00    3,149,520.00    

รายรับจริง รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565

           705,000           833,450          1,183,300          1,172,000

    1,203,448.27     1,192,901.19          1,667,000          1,543,000

126,300           63,900            371,500           362,000           

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

70,610            49,680            63,680             72,520             

2,105,358.27   2,139,931.19   3,285,480.00    3,149,520.00    

ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   กิจการประปา

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

รายจ่าย

รายรับ

  ค่าธรรมเนียมต่างๆ

  เงินช่วยเหลือจากงบทัว่ไป

จ่ายจากงบประมาณ

รวมรับจากงบประมาณ

เทศบาลต าบลปากพะยูน

อ าเภอปากพะยูน   จังหวัดพัทลุง

  ดอกเบีย้รับ

  ค่าจ้าหน่ายน้้าจากมาตรวัดน้้า

ค าแถลง

  ค่าจ้าหน่ายน้้า  กรณีพิเศษ

  เงินรับคืนประกันสังคม

ประกอบงบประมาณรายรับประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

  งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอื่น)

  งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

รวมจ่ายจากงบประมาณ

  งบกลาง

  งบบุคลากร

  งบด าเนินงาน

  งบลงทุน
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จ านวน 3,149,520  บาท  แยกเป็น

จ้านวน 864,000  บาท

จ้านวน 10,000  บาท

จ้านวน 10,000  บาท

จ้านวน 2,265,520  บาท

อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง

    ค่าธรรมเนียมต่างๆ

    ค่าจ้าหน่ายน้้า  กรณีพิเศษ

    เงินช่วยเหลือจากงบทัว่ไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

กิจการประปา

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลปากพะยูน

    ค่าจ้าหน่ายน้้าจากมาตรวัดน้้า

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น

84 85 



113

บาท

รวม 72,520 บาท

รวม 72,520 บาท

จ านวน 36,000 บาท

จ านวน 10,000 บาท

จ านวน 26,520 บาท

3,149,520                 

              (อัตราร้อยละ  3  ของรายได้ประจ าปี  2565)  ของงบเฉพาะการ

              กิจการประปาทุกหมวดไม่รวมเงินอุดหนุน   เงินกู้  รายได้จากพันธบัตร

           ต้องจ่ายหรืองบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติไม่เพียงพอในการใช้จ่าย

       เงินส ารองจ่าย

              เพือ่สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.)  

          เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ประจ าปีงบประมาณ  2565

เทศบาลต าบลปากพะยูน

อ าเภอปากพะยูน   จังหวัดพัทลุง

              เงินอุทิศให้และเงินสะสมจ่ายขาด

           เพือ่จ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายของกองการประปา  ในกรณีทีม่ีความจ าเป็น

           เพือ่สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทัว่ไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 

 แยกเป็น

       เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

งบกลาง

           จ านวน   6   คน

   งบกลาง

        รายจ่ายตามข้อผูกพัน
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รวม      1,172,000 บาท

รวม      1,172,000 บาท

จ านวน 400,000 บาท

จ านวน 10,000 บาท

จ านวน 42,000 บาท

จ านวน 648,000 บาท

จ านวน 72,000 บาท

รวม      1,543,000 บาท

รวม        732,000 บาท

รวม            5,000 บาท

จ านวน 5,000 บาท

รวม        400,000 บาท

จ านวน 7,000 บาท

จ านวน         250,000 บาท

         ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

      ค่าใชส้อย

              เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าทีดิ่นราชพัสดุและค่าธรรมเนียม  ต่อสัญญาเช่าทีดิ่น

              ด าเนินการกิจการ

      ค่าตอบแทน

             จ านวน  6  อัตรา

          ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

   งบบุคลากร

             เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัว่ไป  จ านวน  6  อัตรา

             เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว่ไป

      ค่าตอบแทน   ใชส้อยและวัสดุ

             เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล   จ านวน   3   อัตรา

         เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง

   งบด าเนินงาน

         เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงานเทศบาล

             เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล

             เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนักบริหารงานระบบประปาฯ

      เงินเดอืน  (ฝ่ายประจ า)

         เงินประจ าต าแหน่ง

แผนงานการพาณิชย์

             พร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ของกองการประปา

       รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

         เงินเดือนพนักงาน

              เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ในการด าเนินกิจการประปา

              เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

              ให้แก่พนักงานเทศบาล    และพนักงานจ้าง

          ค่าจ้างเหมาบริการ

          ค่าเช่าทีดิ่นราชพัสดุและค่าธรรมเนียมต่อสัญญาเช่าทีดิ่น



115

จ านวน            5,000 บาท

จ านวน            3,000 บาท

จ านวน 5,000 บาท

จ านวน 30,000 บาท

จ านวน 100,000 บาท

รวม        327,000 บาท

จ านวน 30,000 บาท

จ านวน 5,000 บาท

จ านวน 2,000 บาท

จ านวน 150,000 บาท

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ   เช่น   หลอดไฟ   สายไฟ

        วัสดุส านักงาน

              เพือ่จ่ายเป็นค่ารับรองบุคคล   หรือคณะบุคคลทีม่าตรวจงานนิเทศงาน  

              กับกิจการประปาของเทศบาลฯ

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

             ประปาต่างๆ   มิเตอร์วัดน้ า   ประตูน้ า  ฯลฯ

          ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

             ถ่ายไฟฉาย   แม็กเนติก   ชุดลูกลอย   อุปกรณ์ตู้ควบคุมมอเตอร์  ฯลฯ

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเขียน   แบบพิมพ์ต่างๆ    ใบเสร็จรับเงิน

             และแบบพิมพ์อื่นๆ  ฯลฯ

             เช่น   ข้อต่อ   กาว   เทปพันเกลียว   ท่อประปา   อุปกรณ์ต่อท่อ

      รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

              ในการด าเนินกิจการประปา

              เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    เช่น   ค่าลงทะเบียน      

          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

              เพือ่จ่ายเป็นค่าล้างอัดภาพถ่าย   ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

              จัดท าใบปลิวต่างๆ  ฯลฯ

              เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา

          ค่าล้างอัดภาพถ่ายค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

              เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการประปา  

          ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา

              ของกองการประปา   จัดท าแผ่นพับรณรงค์ในเร่ืองของการใช้น้ าประปา

              มาทัศนศึกษาดูงาน   หรือมาด าเนินกิจการอื่นใดทีเ่ป็นประโยชน์

             เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ  เช่น   ไม้กวาด  ไม้ถูพืน้

              ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง   ค่าพาหนะ   ค่าทีพ่ัก   ฯลฯ  

        วัสดุก่อสร้าง

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาประปา

        วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

        วัสดุงานบ้านงานครัว

             แปรงขัดพืน้   ถังน้ า   แก้วน้า   จานรอง   ถ้วยชาม   ถ้วยกาแฟ  ฯลฯ

      ค่าวัสดุ
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จ านวน 5,000 บาท

จ านวน 25,000 บาท

จ านวน 10,000 บาท

จ านวน 100,000 บาท

รวม        811,000 บาท

จ านวน 800,000 บาท

จ านวน 1,000 บาท

จ านวน            2,000 บาท

จ านวน            8,000 บาท

              เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใ่ช้ในการผลิตน้ าประปา   และแสงสว่าง

          ค่าไฟฟ้า

        วัสดุคอมพิวเตอร์

             เช่น   สารส้ม   คลอรีน   ปูนขาว  ฯลฯ

        วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

             เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง  และหล่อล่ืนต่างๆ   เช่น   น้ ามันดีเซล

             พร้อมเก้าอี้   หรือวัสดุอื่น  ฯลฯ

      ค่าสาธารณูปโภค

          ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

              เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   ค่าใช้จ่ายระบบ

              อินเทอร์เน็ต   รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอื่นๆ  ฯลฯ

             แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลแผ่นเคร่ืองส ารองไฟ   โต๊ะต้ังคอมพิวเตอร์

             เพือ่จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุทีม่ีความจ าเป็นต้องใช้ในการผลิตน้ าประปา

             น้ ามันเบนซิน   น้ ามันหล่อล่ืน    น้ ามันเคร่ือง  ฯลฯ

             เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุในการซ่อมเปล่ียนยานพาหนะและขนส่ง

         วัสดุอื่นๆ

             เพือ่จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เช่น   ตลับหมึก

        วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

             เช่น   ยางนอก   ยางใน   ผ้าเบรก   แบตเตอร์ร่ี  ฯลฯ

          ค่าบริการไปรษณีย์

              ผิวดินบ้านท่าเตียน

              และค่าจัดจัดซ้ือดวงตราไปรษณียากร  ฯลฯ

              เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปรษณีย์   โทรเลข    ธนาณัติ

          ค่าบริการโทรศัพท์

             เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของโรงสูบน้ าประปาเทศบาล

             ต าบลปากพะยูน

              ทีโ่รงผลิตน้ าประปาบาดาลข้างสนามกีฬา   และโรงผลิตน้ าประปา
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รวม        362,000 บาท

รวม        362,000 บาท

รวม        152,000 บาท

จ านวน 5,000 บาท

จ านวน 100,000 บาท

จ านวน 35,000 บาท

จ านวน 6,000 บาท

จ านวน 6,000 บาท

       ครุภัณฑ์อื่นๆ

            ค่าจัดซ้ือเคร่ืองจ่ายสารเคมี

               เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองจ่ายสารเคมี  ขนาด  8.70  ลิตร/ชม.

               แรงดัน  3.0  บาร์  ไฟฟ้า  220  โวลล์   จ านวน  1  เคร่ือง

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   136

               ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว   จ านวน  1  เคร่ือง

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   136

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   136

      ค่าครุภัณฑ์   ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

               เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าบาดาลชนิดจมน้ า  (ซับเมอร์ท)

   งบลงทุน

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   136

          ครุภัณฑ์ส านักงาน

               ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว   จ านวน  2  เคร่ือง

            ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าบาดาลชนิดจมน้ า  (ซับเมอร์ท)

            ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าบาดาลชนิดจมน้ า  (ซับเมอร์ท)

         ครุภัณฑ์การเกษตร

               ขนาด  5  แรงม้า   พร้อมอุปกรณ์ท่อส่งน้ า   ชนิด พ.ีว.ีซี.

               เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าบาดาลชนิดจมน้ า  (ซับเมอร์ท)

               จ านวน  1  ตู้

      ค่าครุภัณฑ์

            ค่าซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานล่ือน  2  ประตู

               เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน  2  ประตู

               ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   136

               ขนาด  3  แรงม้า   พร้อมอุปกรณ์ท่อส่งน้ า   ชนิด พ.ีว.ีซี.

               ขนาด  500   วัตต์   ท่อน้ าออก  2  นิ้ว  จ านวน  1  เคร่ือง

            ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้า

               เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าชนิดจุ่มน้ า  (ไดโว่)
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รวม        210,000 บาท

จ านวน         210,000 บาท

              ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า   37

      ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

          โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ าประปาเทศบาลต าบลปากพะยูน

              รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลปากพะยูน

              เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ าประปาเทศบาลต าบลปากพะยูน



งบกลาง งบกลาง 23,716

228,442

2,265,520

12,000

250,000

700,000

1,632,000

36,000

4,428,000

34,000

50,000

27,000

30,000

เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง 27,000

เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า 30,000

ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย 34,000

เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน 50,000

เงินช่วยพเิศษ

รายจ่ายตามข้อผูกพนั

1,632,000

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 36,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,428,000

เบี้ยยังชีพความพกิาร

เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 250,000

12,000

เงินส ารองจ่าย 700,000

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

การศาสนา

 วัฒนธรรม

 และ

นันทนาการ

228,442

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 2,265,520

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าช าระดอกเบี้ย
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23,716

ค่าช าระหนี้เงินกู้

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานงบ

กลาง
รวม

แผนงาน

บรหิารงาน

ทั่วไป

แผนงาน

การรกัษา

ความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา



683,370

5,000

150,000

เงนิเดือน 120,000

งบบคุลากร (ฝ่าย 1,490,400

การเมือง) 120,000

198,720

695,520

เงนิเดือน 569,320

 (ฝ่าย 1,620,000 1,289,340 1,335,000 648,000

ประจ า) 5,908,280 2,218,840 981,840 1,230,240

180,000 42,000 42,000 42,000

90,600 7,000 20,000 21,300

180,000 144,000 139,500 72,000

84,000

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 249,000 40,000 72,000 102,000

60,000 50,000

20,000 120,000

60,000 15,000 15,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรพนักงาน/ลูกจ้างประจ า 90,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 110,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น
140,000

เงินวทิยฐานะ 84,000

ค่าเช่าบา้น 463,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 138,900

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 535,500

เงินเดือนพนักงานส่วน 10,339,200

เงินประจ าต าแหน่ง 306,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 569,320

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4,892,340

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 695,520

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา 1,490,400

ค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 120,000

เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ 150,000

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 120,000

เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (ก.บ.ท.) 683,370

เงินสมทบกองทนุสวสัดิการชุมชนเทศบาลต าบลปากพะยูน 5,000

120



ค่าใช้สอย 220,000 50,000 200,000 400,000

100,000

580,000

47,300

33,000

187,000

30,000

100,000

1,000

20,000

20,000

250,000 600,000 1,365,413 400,000

100,000

250,000 50,000 60,000 30,000

10,000

50,000

25,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 50,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานจัดท าระบบบญัชี

คอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
25,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 390,000

ค่าใช้จ่ายในการพฒันาประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
10,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 2,615,413

ค่าเช่าทรัพย์สิน 100,000

ค่าจัดงานวนัพอ่แหง่ชาติ 20,000

ค่าจัดงานวนัแม่แหง่ชาติ 20,000

ค่าจัดงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 100,000

ค่าจัดงานวนัปยิะมหาราช 1,000

ค่าจัดการเรียนการสอน 187,000

ค่าจัดงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา   พระบรมราชินี 30,000

ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 47,300

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 33,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 580,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 870,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 100,000
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50,000

30,000

22,000

565,950

22,000

30,000

10,000

10,000

30,000

200,000

10,000

100,000

โครงการจัดงานประเพณีลากพระ   แข่งเรือ 200,000 200,000

โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 100,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ
10,000

โครงการจัดงานตามรอยพระพทุธเจ้าหลวง 500,000 500,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครอง 15,000 15,000

โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ 200,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติดของเทศบาลต าบล

ปากพะยูน   จ านวน  4  ชุมชน
300,000 300,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในอ าเภอปากพะยูน 20,000 20,000

โครงการจัดการขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏกิูล  และน้ าเสีย 30,000

โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็กนักเรียนในเขตอ าเภอปากพะยูน 20,000 20,000

โครงการคุ้มครอง   ดูแล   บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม   ควบคุมและลดมลพษิเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
10,000

โครงการจริยธรรมสัญจรในชุมชน 10,000

ค่าอุปกรณ์การเรียน 22,000
โครงการการส่งเสริมและพฒันาตลาดใหม้ีมาตรฐานสะอาดและ

ปลอดภยัสดน่าซ้ือ  รวมทั้งแนวทางขับเคล่ือนตลาดประชารัฐ
30,000

ค่าหนังสือเรียน 22,000

ค่าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากพะยูน 565,950

ค่าฝึกอบรมพฒันาบคุลากรตามสายงาน 50,000

ค่าพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา 30,000
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30,000

10,000

10,000

10,000

100,000

30,000

30,000

2,000

10,000

5,000

20,000

10,000

5,000

20,000

200,000

30,000

โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงาน 200,000

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน 30,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในช่วงประเพณีเข้าพรรษา 15,000 15,000

โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 20,000

โครงการฝึกอบรมการปราบปรามการค้ามนุษย์ 5,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเดือนรอมฎอน 30,000 30,000

โครงการปล่อยพนัธุสั์ตวน์้ าลงทะเลสาบ 20,000

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดของเยาวชนและ

ประชาชน
10,000

โครงการปกปอ้งสถาบนัพระมหากษตัริย์ 10,000

โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์เพื่อแหล่งเรียนรู้ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 5,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน 30,000

โครงการนิเทศก์ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 2,000

โครงการทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน 100,000

อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 30,000

โครงการด้านการสุขาภบิาลอาหาร 10,000

โครงการด าเนินการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีน 10,000

โครงการจัดต้ังสถานสงเคราะหสั์ตว์ 30,000

โครงการจัดท าแผนและประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น  แผนชุมชน 10,000

โครงการจัดงานวนัผู้สูงอายุ 50,000 50,000

โครงการจัดงานวนัลอยกระทง 50,000 50,000
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70,000

100,000

3,000

30,000

2,000

15,000

5,000

5,000

5,000

5,000

150,000

10,000

20,000

10,000

10,000

200,000

5,000

10,000

10,000

10,800

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีในชุมชน 10,000

โครงการสัตวป์ลอดโรค  คนปลอดภยั  จากโรคพษิสุนัขบา้ 10,800

โครงการส่งเสริมอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดล้อม 5,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ  คนพกิาร  ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 10,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน 10,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพ   การปอ้งกันและควบคุมโรคต่างๆ 200,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการคนพกิารระดับต าบล 20,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พฒันาครอบครัว 10,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุ 150,000

โครงการส่งเสริมพฒันาบทบาทสตรีและครอบครัว 10,000

โครงการเศรษฐกิจพอเพยีงศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 5,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 5,000

โครงการวจิัยชั้นเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 5,000

โครงการเวทปีระชาคม 5,000

โครงการเรียนรู้จากภมูิปญัญาทอ้งถิ่น 2,000

โครงการลานวฒันธรรม  ลานภมูิปญัญาทอ้งถิ่นเพื่อส่งเสริมการ

ทอ่งเที่ยว
15,000

โครงการเยี่ยมบา้นสานสัมพนัธศู์นย์พฒันาเด็กเล็ก 3,000

โครงการรักษาความสะอาดและความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย 30,000

โครงการพฒันาศักยภาพของผู้ท าหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน 70,000
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15,000

ค่าวัสดุ 10,000 20,000 400,000

30,000

60,000 30,000 30,000

90,000

20,000 10,000

5,000

10,000 1,296,189 50,000

190,000 350,000 30,000

10,000 200,000

50,000 50,000 10,000

10,000

130,000 20,000 20,000 20,000

40,000 1,500

10,000

120,000 18,000

600,000 46,000

งบลงทนุ ค่าครภุณัฑ์ 80,000

12,000

15,000 5,900

6,900

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  2  บานเปดิ 20,900

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  4  ล้ินชัก 6,900

ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปดิ  (CCTV) 80,000

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าไฟฟา้ 12,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 138,000

ค่าไฟฟา้ 646,000

วสัดุส านักงาน 190,000

ค่าสา

ธารณปู โภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 41,500

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 110,000

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 570,000

วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 210,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วสัดุงานบา้นงานครัว 1,356,189

วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 90,000

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 30,000

วสัดุการเกษตร 30,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 120,000

โครงการอบรมการปอ้งกันภยัและอุบติัเหตุศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 15,000
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วสัดุก่อสร้าง 430,000



80,000

25,000

87,500

49,000

22,000 22,000 22,000

19,000

12,000

111,200

32,400

4,300 17,800

8,600

10,000

2,500 2,500

8,200

150,000

18,000

15,000

30,000

20,000

25,000

60,000ค่าซ้ือโต๊ะท างาน 60,000

ค่าซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานล่ือน  2  บาน 20,000

ค่าซ้ือโต๊ะ 25,000

ค่าซ้ือชุดรับแขกแบบหุ้มเบาะ 15,000

ค่าซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทบึ 30,000

ค่าซ้ือเคร่ืองเสียงหอ้งประชุมสภา 150,000

ค่าซ้ือชุดรับแขกแบบไม้ 18,000

ค่าซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 5,000

ค่าซ้ือเคร่ืองสูบน้ าเบนซิน  ขนาด  5  แรงม้า 8,200

ค่าซ้ือเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์  ชนิดฉีดหมึก 8,600

ค่าซ้ือเคร่ืองเล่ีอยยนต์ 10,000

ค่าซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด  24,000  บทียีู 32,400

ค่าซ้ือเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 22,100

ค่าซ้ือเคร่ืองโทรสาร 12,000

ค่าซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 111,200

ค่าซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 66,000

ค่าซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 19,000

ค่าซ้ือเก้าอี้หอ้งประชุมสภาเทศบาล 87,500

ค่าซ้ือเคร่ืองกระแทกคอนกรีต 49,000

ค่าซ้ือกล้องวงจรปดิ (CCTV) 80,000

ค่าซ้ือเก้าอี้พลาสติก 25,000
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13,000

19,900

5,000

10,000

7,500

24,500

854,000

1,070,000

500,000

ค่าที่ดิน 295,000

และ 138,000

สิ่งก่อสรา้ง
467,000

200,000

งบเงนิ เงนิอุดหนุน

อุดหนุน

50,000

140,000

40,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน 40,000

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอปากพะยูน 50,000

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอปากพะยูน 140,000

โครงการต่อเติมศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากพะยูน 200,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการก่อสร้างทางเทา้  ค.ส.ล.  ชุมชนบา้นออก 138,000

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า  ค.ส.ล.  ในเขตเทศบาลต าบล

ปากพะยูน
467,000

ค่าออกแบบส่ิงก่อสร้าง 500,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  สายข้างโลตัส 295,000

ค่าซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน  (รถกระบะ) 1,070,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ค่าซ้ือแม่แรงยกกระปกุเกียร์ 24,500

ค่าซ้ือรถบรรทกุ  (ดีเซล) 854,000

ค่าซ้ือโทรศัพทม์ือถือ 10,000

ค่าซ้ือพดัลมติดฝาผนัง 7,500

ค่าซ้ือโทรทศัน์  แอล  อี ดี  (LED  TV) 19,900

ค่าซ้ือโทรศัพท์ 5,000

ค่าซ้ือโต๊ะหมู่บชูา 13,000
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30,000

533,400

1,806,800

80,000

15,000

10,555,048 16,519,740 228,200 9,979,619 6,545,053 5,271,340 480,000 1,200,000 50,779,000

อุดหนุนส าหรับโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 80,000

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก 15,000

อุดหนุนโรงเรียนปากพะยูน 533,400

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1,806,800

อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข 30,000
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