
คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลท่าปลา
อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 457,842.79 421,000.00 456,900.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 153,494.00 153,400.00 150,400.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 737,552.91 620,000.00 520,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 89,729.80 45,600.00 17,700.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,438,619.50 1,240,000.00 1,145,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 16,331,936.41 15,010,000.00 15,105,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 16,331,936.41 15,010,000.00 15,105,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 15,631,538.00 15,750,000.00 15,750,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 15,631,538.00 15,750,000.00 15,750,000.00

รวม 33,402,093.91 32,000,000.00 32,000,000.00



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,559,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 30,000

โครงการระบบหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน  (กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลท่าปลา)

60,000

โครงการสนับสนุนทุน
การศึกษาให้แก่นัก
เรียนนักศึกษาทียากจน
หรือด้อยโอกาส

70,000

เงินสมทบสมาคม
สันนิบาตเทศบาล 29,677

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 184,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 2,992,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

308,000

สํารองจ่าย 218,503

เบียยังชีพคนพิการ 1,392,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,559,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 30,000

โครงการระบบหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน  (กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลท่าปลา)

60,000

โครงการสนับสนุนทุน
การศึกษาให้แก่นัก
เรียนนักศึกษาทียากจน
หรือด้อยโอกาส

70,000

เงินสมทบสมาคม
สันนิบาตเทศบาล 29,677

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 184,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 2,992,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

308,000

สํารองจ่าย 218,503

เบียยังชีพคนพิการ 1,392,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 516,600 1,164,840

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 42,240 75,060

เงินเดือนพนักงาน 321,200 686,040 539,880

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,000 4,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 80,000 290,000 100,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล  ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา  
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
บุคลากรเข้าร่วม
ประชุม/อบรม เพือเพิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

45,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 584,610 216,000 711,120 3,409,170

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 24,000 87,720 277,020

เงินเดือนพนักงาน 924,320 262,560 3,454,640 6,188,640

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 210,000 378,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 26,000

ค่าเบียประชุม 8,000 8,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 10,000 10,000 135,000 625,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล  ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา  
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
บุคลากรเข้าร่วม
ประชุม/อบรม เพือเพิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

80,000 210,000 365,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
บุคลากรเข่าร่วม
ประชุม/อบรม เพือเพิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

30,000

โครงการ  To Be 
Number  One
โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลเทศบาลตําบล
ท่าปลาต้านยาเสพติด

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าปลา

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคเอดส์ 10,000

โครงการงานสืบสาน
งานวัฒนธรรม
ประเพณีและของดี
อําเภอท่าปลา

250,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ

โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล
โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญของชาติ 
ศาสนา และท้องถิน

20,000

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช
โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ 10,000

โครงการจัดทําวารสาร
เทศบาลตําบลท่าปลา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
บุคลากรเข่าร่วม
ประชุม/อบรม เพือเพิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

30,000

โครงการ  To Be 
Number  One 5,000 5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลเทศบาลตําบล
ท่าปลาต้านยาเสพติด

130,000 130,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าปลา

10,000 10,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคเอดส์ 10,000

โครงการงานสืบสาน
งานวัฒนธรรม
ประเพณีและของดี
อําเภอท่าปลา

250,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ 100,000 100,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล 5,000 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญของชาติ 
ศาสนา และท้องถิน

20,000

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

20,000 20,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ 10,000

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

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาทํางานในช่วง
ปิดภาคเรียนฤดูร้อน
เพือป้องกันปัญหายา
เสพติดและแก้ไข
ปัญหาสังคมและความ
ยากจน

โครงการบํารุงรักษาสิง
แวดล้อม 100,000

โครงการปรับปรุง
สุขาภิบาลสิงแวดล้อม
ตลาดสดเทศบาลตําบล
ท่าปลา

30,000

โครงการป้องกันท้อง
ไม่พร้อมในวัยรุ่น 20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
(โรคไข้เลือดออก,โรค
ไข้สมองอักเสบ,ไข้ชิ
คุณกุนยา,ไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่,โรคไข้
หวัดนก ฯลฯ

40,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

โครงการเผยแพร่ผล
งานและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียน การ
สอน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลท่า
ปลา
โครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
โครงการฝึกอบรม  อป
พร. เทศบาลตําบลท่า
ปลา

โครงการรวมพลัง
ชุมชนคนท่าปลาลด
ปัญหาขยะมูลฝอย

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาทํางานในช่วง
ปิดภาคเรียนฤดูร้อน
เพือป้องกันปัญหายา
เสพติดและแก้ไข
ปัญหาสังคมและความ
ยากจน

150,000 150,000

โครงการบํารุงรักษาสิง
แวดล้อม 100,000

โครงการปรับปรุง
สุขาภิบาลสิงแวดล้อม
ตลาดสดเทศบาลตําบล
ท่าปลา

30,000

โครงการป้องกันท้อง
ไม่พร้อมในวัยรุ่น 20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
(โรคไข้เลือดออก,โรค
ไข้สมองอักเสบ,ไข้ชิ
คุณกุนยา,ไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่,โรคไข้
หวัดนก ฯลฯ

40,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 10,000 10,000

โครงการเผยแพร่ผล
งานและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียน การ
สอน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลท่า
ปลา

10,000 10,000

โครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง 30,000 30,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรม  อป
พร. เทศบาลตําบลท่า
ปลา

10,000 10,000

โครงการรวมพลัง
ชุมชนคนท่าปลาลด
ปัญหาขยะมูลฝอย

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรักษ์ป่าชุมชน
ห้วยภูนก 200,000

โครงการเลือกตังผู้
บริหารสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลท่าปลา
โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

โครงการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมชุมชน
เทศบาลตําบลท่าปลา

10,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง 10,000

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย 10,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและรักษา
พยาบาลเบืองต้น

15,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสนับสนุนนัก
กีฬา/บุคลากรตําบลท่า
ปลาเข้าร่วมการแข่ง
ขันในระดับต่าง ๆ

20,000

โครงการสนับสนุนสิง
พิมพ์ให้แก่ทีอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจํา
ชุมชน

25,000

โครงการสร้างเครือ
ข่ายเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดในชุมชนแบบ 
"ตาสับปะรด"
โครงการเสริมสร้างคุณ
ค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย 30,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
เทศบาลตําบลท่าปลา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรักษ์ป่าชุมชน
ห้วยภูนก 200,000

โครงการเลือกตังผู้
บริหารสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลท่าปลา

200,000 200,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 80,000 80,000

โครงการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมชุมชน
เทศบาลตําบลท่าปลา

10,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง 10,000

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย 10,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและรักษา
พยาบาลเบืองต้น

15,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

435,550 435,550

โครงการสนับสนุนนัก
กีฬา/บุคลากรตําบลท่า
ปลาเข้าร่วมการแข่ง
ขันในระดับต่าง ๆ

20,000

โครงการสนับสนุนสิง
พิมพ์ให้แก่ทีอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจํา
ชุมชน

25,000

โครงการสร้างเครือ
ข่ายเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดในชุมชนแบบ 
"ตาสับปะรด"

10,000 10,000

โครงการเสริมสร้างคุณ
ค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย 30,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
เทศบาลตําบลท่าปลา

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้แก่ผู้
ปกครองเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลท่าปลา

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับยาเสพ
ติดแก่กลุ่มเสียง
โครงการเอ้ยอ้ายสอน
น้องอ่านหนังสือ 45,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 50,000 90,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,000 33,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,000 10,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 195,000 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 25,000

วัสดุก่อสร้าง 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 6,000 3,000

วัสดุสํานักงาน 25,000 20,000 10,000

วัสดุอืน 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 42,000 10,000 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้แก่ผู้
ปกครองเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลท่าปลา

10,000 10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับยาเสพ
ติดแก่กลุ่มเสียง

30,000 30,000

โครงการเอ้ยอ้ายสอน
น้องอ่านหนังสือ 45,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 120,000 100,000 400,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 35,000 171,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 3,000 30,000 61,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 30,000 15,000 125,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 5,000 80,000 110,000 400,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 12,000 12,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 35,000 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,476,800 1,476,800

วัสดุการเกษตร 5,000 30,000

วัสดุก่อสร้าง 15,000 10,000 10,000 95,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 10,000 24,000

วัสดุสํานักงาน 25,000 140,000 220,000

วัสดุอืน 8,300 38,300

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 8,500 8,500

ค่าไฟฟ้า 40,000 28,000 270,000 410,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 12,000 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองโทรสาร  แบบ
ใช้กระดาษธรรมดา

ตู้เหล็ก 5,500

พัดลมตังพืนแบบปรับ
ยกสูง

พัดลมไอเย็น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 16,000

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1

22,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED สี

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองซักผ้า

เครืองตัดแต่งพุ่มไม้

เครืองตัดหญ้า 11,000

ตู้ทํานําร้อน-นําเย็น  
แบบถังล่าง

ตู้เย็น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดไฟฉุกเฉิน

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ชุดดับเพลิง

ชุดหมีซ้อมดับเพลิง
แบบมีแถบสะท้อนแสง

หัวฉีดนําดับเพลิง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 80,000 80,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองโทรสาร  แบบ
ใช้กระดาษธรรมดา 18,000 18,000

ตู้เหล็ก 16,500 22,000

พัดลมตังพืนแบบปรับ
ยกสูง 1,600 1,600

พัดลมไอเย็น 7,000 7,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 16,000 32,000

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1

22,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED สี

17,000 17,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองซักผ้า 18,000 18,000

เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ 10,200 10,200

เครืองตัดหญ้า 11,000 22,000

ตู้ทํานําร้อน-นําเย็น  
แบบถังล่าง 9,900 9,900

ตู้เย็น 25,000 25,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดไฟฉุกเฉิน 6,000 6,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ชุดดับเพลิง 35,100 35,100

ชุดหมีซ้อมดับเพลิง
แบบมีแถบสะท้อนแสง 25,200 25,200

หัวฉีดนําดับเพลิง 6,000 6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงเมรุ
วัดท่าปลา (โดยการก่อ
สร้างหลังคาคลุมเมรุ)

1,000,000

โครงการปรับปรุงเมรุ
วัดเนินสว่าง (โดยการ
ก่อสร้างหลังคาคลุม
เมรุ)

1,000,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน "สถานที
กลาง" สําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ในเขตอําเภอท่าปลา

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการประเพณีก๋วย
สลาก 10,000

โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO 
BE NUMBER ONE

36,000

โครงการรณรงค์ตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก

42,000

โครงการส่งเสริม
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน เพิมไอโอดีน 
เสริมปัญญา

42,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการบรรเทาทุกข์
และช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบ
ภัย/ด้อยโอกาส 
ประจําปี 2562 กิง
กาชาดอําเภอท่าปลา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงเมรุ
วัดท่าปลา (โดยการก่อ
สร้างหลังคาคลุมเมรุ)

1,000,000

โครงการปรับปรุงเมรุ
วัดเนินสว่าง (โดยการ
ก่อสร้างหลังคาคลุม
เมรุ)

1,000,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน "สถานที
กลาง" สําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ในเขตอําเภอท่าปลา

20,000 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการประเพณีก๋วย
สลาก 10,000

โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO 
BE NUMBER ONE

36,000

โครงการรณรงค์ตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก

42,000

โครงการส่งเสริม
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน เพิมไอโอดีน 
เสริมปัญญา

42,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการบรรเทาทุกข์
และช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบ
ภัย/ด้อยโอกาส 
ประจําปี 2562 กิง
กาชาดอําเภอท่าปลา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการจัด
งานพระยาพิชัยดาบ
หักและงานกาชาด
จังหวัดอุตรดิตถ์

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนท่าปลา
อนุสรณ์ 1

รวม 6,861,380 42,000 300,000 300,000 953,700 4,230,880 20,000 2,360,780
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการจัด
งานพระยาพิชัยดาบ
หักและงานกาชาด
จังหวัดอุตรดิตถ์

25,000 25,000

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนท่าปลา
อนุสรณ์ 1

2,600,000 2,600,000

รวม 6,555,480 1,361,160 9,014,620 32,000,000
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ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลท่าปลา

อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,284,340 1,887,780 7,172,120

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,659,700 1,887,780 4,547,480

งบดําเนินงาน 1,388,500 315,000 1,703,500

    ค่าตอบแทน 13,000 50,000 63,000

    ค่าใช้สอย 760,000 125,000 885,000

    ค่าวัสดุ 245,000 140,000 385,000

    ค่าสาธารณูปโภค 370,500 0 370,500

งบลงทุน 77,500 16,500 94,000

    ค่าครุภัณฑ์ 77,500 16,500 94,000

งบเงินอุดหนุน 45,000 0 45,000

    เงินอุดหนุน 45,000 0 45,000

                                             รวม 6,795,340 2,219,280 9,014,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 0 502,560 502,560

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 502,560 502,560

งบดําเนินงาน 3,000 783,300 786,300

    ค่าตอบแทน 0 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 0 485,000 485,000

    ค่าวัสดุ 0 263,300 263,300

    ค่าสาธารณูปโภค 3,000 25,000 28,000

งบลงทุน 0 72,300 72,300

    ค่าครุภัณฑ์ 0 72,300 72,300

                                             รวม 3,000 1,358,160 1,361,160

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าปลา

อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,616,930 0 1,616,930

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,616,930 0 1,616,930

งบดําเนินงาน 180,000 2,102,350 2,282,350

    ค่าใช้สอย 40,000 625,550 665,550

    ค่าวัสดุ 100,000 1,476,800 1,576,800

    ค่าสาธารณูปโภค 40,000 0 40,000

งบลงทุน 56,200 0 56,200

    ค่าครุภัณฑ์ 56,200 0 56,200

งบเงินอุดหนุน 0 2,600,000 2,600,000

    เงินอุดหนุน 0 2,600,000 2,600,000

                                             รวม 1,853,130 4,702,350 6,555,480

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 1,821,780 0 1,821,780

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,821,780 0 1,821,780

งบดําเนินงาน 253,000 155,000 408,000

    ค่าใช้สอย 220,000 145,000 365,000

    ค่าวัสดุ 33,000 10,000 43,000

งบลงทุน 11,000 0 11,000

    ค่าครุภัณฑ์ 11,000 0 11,000

งบเงินอุดหนุน 0 120,000 120,000

    เงินอุดหนุน 0 120,000 120,000

                                             รวม 2,085,780 275,000 2,360,780

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

                                             รวม 20,000 20,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,286,880 0 0 0 1,286,880

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,286,880 0 0 0 1,286,880

งบดําเนินงาน 332,000 135,000 100,000 355,000 922,000

    ค่าตอบแทน 4,000 0 0 0 4,000

    ค่าใช้สอย 240,000 0 40,000 130,000 410,000

    ค่าวัสดุ 88,000 115,000 60,000 225,000 488,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 20,000 0 0 20,000

งบลงทุน 2,022,000 0 0 0 2,022,000

    ค่าครุภัณฑ์ 22,000 0 0 0 22,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,000,000 0 0 0 2,000,000

                                             รวม 3,640,880 135,000 100,000 355,000 4,230,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 603,200 0 603,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 603,200 0 603,200

งบดําเนินงาน 199,000 130,000 329,000

    ค่าตอบแทน 12,000 0 12,000

    ค่าใช้สอย 135,000 130,000 265,000

    ค่าวัสดุ 42,000 0 42,000

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000

งบลงทุน 21,500 0 21,500

    ค่าครุภัณฑ์ 21,500 0 21,500

                                             รวม 823,700 130,000 953,700



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 30,000 260,000 290,000

    ค่าใช้สอย 30,000 260,000 290,000

งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

    เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

                                             รวม 30,000 270,000 300,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนําและ

ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 300,000 300,000

    ค่าใช้สอย 300,000 300,000

                                             รวม 300,000 300,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดําเนินงาน 42,000 42,000

    ค่าสาธารณูปโภค 42,000 42,000

                                             รวม 42,000 42,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,861,380 6,861,380

    งบกลาง 6,861,380 6,861,380

                                             รวม 6,861,380 6,861,380



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 440,121.00 695,520.00 695,520.00 695,520.00 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 75,499.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 75,499.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 60,178.00 198,720.00 198,720.00 198,720.00 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,566,724.00 1,490,400.00 1,490,400.00 1,490,400.00 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,218,021.00 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,174,484.00 1,454,574.00 1,733,210.00 1,849,800.00 8.57 % 2,008,280

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200.00 79,800.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 109,200.00 121,800.00 126,000.00 126,000.00 33.33 % 168,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 330,850.00 368,400.00 333,180.00 303,871.00 18.31 % 359,520

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 38,570.00 31,020.00 26,385.00 48,000.00 -16.88 % 39,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,720,304.00 2,055,594.00 2,302,775.00 2,411,671.00 2,659,700

รวมงบบุคลากร 3,938,325.00 4,680,234.00 4,927,415.00 5,036,311.00 5,284,340

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลท่าปลา
อําเภอท่าปลา    จังหวัดอุตรดิตถ์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 10,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าเบียประชุม 7,200.00 5,600.00 4,800.00 8,000.00 0 % 8,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 29,840.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 17,950.00 35,440.00 4,800.00 8,000.00 13,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 65,642.19 63,347.41 106,693.68 90,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 16,000.00 4,150.00 10,085.00 40,000.00 -25 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา  ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 0.00 37,976.50 36,726.45 85,000.00 17.65 % 100,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  5  
ธันวาคม  และ  12  สิงหาคม 52,004.50 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานเทศบาล
ตําบลท่าปลา 0.00 0.00 2,204.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการจัดทําวารสารเทศบาลตําบลท่า
ปลา 0.00 0.00 25,000.00 30,000.00 0 % 30,000
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โครงการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลพระศพ 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนืองใน
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค

0.00 22,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 118,076.50 600.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 0.00 180,000.00 -100 % 0

โครงการเลือกตังผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลท่าปลา 0.00 0.00 0.00 10,000.00 1,900 % 200,000

โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

92,410.00 205,284.00 76,916.00 187,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเทศบาลตําบลท่าปลา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 90,804.93 52,548.13 149,767.91 133,000.00 -62.41 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 434,938.12 386,706.04 407,393.04 790,000.00 760,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 115,934.15 94,082.00 130,525.00 85,000.00 -5.88 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,010.00 0.00 9,980.00 0.00 100 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 23,490.00 28,871.00 38,276.00 40,000.00 -12.5 % 35,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 14,400.00 2,000.00 1,400 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 55,839.48 55,380.45 46,360.70 60,000.00 -16.67 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,730.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,680.00 9,760.00 9,290.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 220,683.63 188,093.45 248,831.70 212,000.00 245,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 229,881.91 233,949.55 223,089.59 250,000.00 8 % 270,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 72,272.62 79,351.11 74,220.01 80,000.00 0 % 80,000
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ค่าบริการไปรษณีย์ 11,433.00 8,608.00 7,295.00 12,000.00 0 % 12,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 5,500.00 8,000.00 8,000.00 6.25 % 8,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 313,587.53 327,408.66 312,604.60 350,000.00 370,500

รวมงบดําเนินงาน 987,159.28 937,648.15 973,629.34 1,360,000.00 1,388,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 11,200.00 -100 % 0

เก้าอืทํางาน 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0

เครืองเคลือบเอกสาร 0.00 0.00 0.00 3,900.00 -100 % 0

เครืองโทรสาร  แบบใช้กระดาษธรรมดา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

เครืองปรับอากาศ 13,000.00 0.00 36,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือโต๊ะหมู่บูชา ขนาด 9X9
นิว 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0 % 0

ชันเก็บแฟ้ม  0.00 0.00 0.00 4,500.00 -100 % 0

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ

0.00 198,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 7,600.00 0.00 0 % 0

โต๊ะประชุม 0.00 0.00 0.00 31,000.00 -100 % 0

พัดลมตังพืนแบบปรับยกสูง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,600

พัดลมติดผนัง 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0 % 0

พัดลมระบายอากาศ 0.00 0.00 850.00 0.00 0 % 0

พัดลมไอเย็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองขยายเสียงแบบขับเสียงเบส 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองขยายเสียงสําหรับติดตังรถยนต์ 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองเสียงประชาสัมพันธ์ติดรถยนต์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ตู้ลําโพง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

มิกซ์เซอร์เครืองเสียง 6,500.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง ดิจิตอล 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือเครืองโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 19,300.00 0.00 0 % 0

โทรทัศน์ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองดูดฝุ่น 5,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองทํานําเย็น 5,390.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้ทํานําร้อน-นําเย็น  แบบถังล่าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,900

ตู้เย็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

เครืองพิมพ์ Multifunction  แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0.00 0.00 0.00 7,700.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์ ชนิดฉีดหมึก 0.00 4,300.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 0.00 0.00 5,900.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 74,380.00 202,300.00 82,950.00 139,100.00 77,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงห้องอยู่เวรยามโรงรถ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
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ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงห้องเก็บของเป็นห้อง
ควบคุมระบบเสียงตามสาย 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 28,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0

รวมงบลงทุน 102,380.00 202,300.00 82,950.00 169,100.00 77,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน "สถานทีกลาง" 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถินใน
เขตอําเภอท่าปลา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 35,000.00 30,000.00 15,000.00 25,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบ
หักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมเงินอุดหนุน 35,000.00 30,000.00 15,000.00 45,000.00 45,000

รวมงบเงินอุดหนุน 35,000.00 30,000.00 15,000.00 45,000.00 45,000

รวมงานบริหารทัวไป 5,062,864.28 5,850,182.15 5,998,994.34 6,610,411.00 6,795,340

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 871,599.00 1,173,419.00 1,294,662.00 1,375,920.00 5.12 % 1,446,360

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 242,600.00 324,253.00 341,590.00 346,320.00 1.52 % 351,600
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 38,000.00 46,522.00 47,690.00 48,000.00 -0.38 % 47,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,194,199.00 1,586,194.00 1,725,942.00 1,812,240.00 1,887,780

รวมงบบุคลากร 1,194,199.00 1,586,194.00 1,725,942.00 1,812,240.00 1,887,780

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,400.00 700.00 0.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 1,400.00 700.00 0.00 60,000.00 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 29,700.00 0.00 400.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

16,200.00 34,956.00 41,200.00 80,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 7,400.00 9,700.00 3,350.00 51,000.00 -1.96 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 53,300.00 44,656.00 44,950.00 131,000.00 125,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 47,288.10 38,375.00 35,782.05 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 19,000.00 -73.68 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 1,943.63 996.40 7,028.55 25,000.00 140 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,510.00 2,700.00 2,800.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 60,741.73 42,071.40 45,610.60 119,000.00 140,000
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รวมงบดําเนินงาน 115,441.73 87,427.40 90,560.60 310,000.00 315,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีแถว 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

เก้าอีทํางาน 0.00 2,800.00 0.00 8,400.00 -100 % 0

ตู้เหล็ก 0.00 0.00 0.00 11,000.00 50 % 16,500

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 7,600.00 7,600.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2 บานเลือน 0.00 0.00 7,600.00 0.00 0 % 0

ตู้เอกสาร  4  ลินชัก 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 8,740.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0.00 0.00 0.00 8,600.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,740.00 20,200.00 15,200.00 55,000.00 16,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุและ
ครุภัณฑ์ 0.00 0.00 100,000.00 240,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 100,000.00 240,000.00 0

รวมงบลงทุน 8,740.00 20,200.00 115,200.00 295,000.00 16,500
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 20,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,338,380.73 1,723,821.40 1,961,702.60 2,427,240.00 2,219,280

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 6,401,245.01 7,574,003.55 7,960,696.94 9,037,651.00 9,014,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 196,740.00 228,880.00 235,680.00 249,240.00 -100 % 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 11,670.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000.00 126,000.00 108,000.00 171,000.00 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 14,000.00 12,000.00 19,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 448,410.00 368,880.00 355,680.00 439,240.00 0

รวมงบบุคลากร 448,410.00 368,880.00 355,680.00 439,240.00 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 4,600.00 5,250.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 4,600.00 5,250.00 10,000.00 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 9,900.00 69,480.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 125,839.00 253,249.10 106,491.68 190,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 125,839.00 263,149.10 175,971.68 240,000.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,758.00 7,000.00 7,802.00 10,000.00 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24,200.00 24,480.00 20,580.00 30,000.00 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 2,300.00 3,000.00 4,944.20 5,000.00 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 46,500.00 16,103.50 26,435.50 30,000.00 -100 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 85,251.22 239,862.35 87,445.75 100,000.00 -100 % 0

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 5,115.00 10,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 163,009.22 290,445.85 152,322.45 188,000.00 0

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 861.11 616.66 641.76 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 861.11 616.66 641.76 3,000.00 3,000

รวมงบดําเนินงาน 289,709.33 558,811.61 334,185.89 441,000.00 3,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 738,119.33 927,691.61 689,865.89 880,240.00 3,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 262,560

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 216,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 0.00 502,560

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 502,560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ  To Be Number  One 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 0.00 15,065.90 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาล
ตําบลท่าปลาต้านยาเสพติด 0.00 0.00 129,655.00 130,000.00 0 % 130,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอ
ลเทศบาลตําบลท่าปลาต้านยาเสพติด  127,908.00 129,140.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานใน
ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน  เพือป้องกันยา
เสพติดและแก้ไขปัญหาสังคมและความ
ยากจน  

149,920.00 149,920.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานใน
ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนเพือป้องกัน
ปัญหายาเสพติดและแก้ไขปัญหาสังคม
และความยากจน

0.00 0.00 148,160.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0.00 0.00 2,000.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรม  อปพร. เทศบาลตําบล
ท่าปลา 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการวัน อปพร.เทศบาลตําบลท่าปลา 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดในชุมชน แบบ “ตาสับปะรด”  0.00 6,750.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดในชุมชนแบบ "ตาสับปะรด" 0.00 0.00 75,567.00 50,000.00 -80 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับยาเสพ
ติดแก่กลุ่มเสียง 0.00 42,200.00 39,300.00 160,000.00 -81.25 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมค่าใช้สอย 277,828.00 359,775.90 394,682.00 515,000.00 485,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 1,850.00 0.00 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 3,200.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 4,500.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 53,830.00 15,000.00 566.67 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,300

รวมค่าวัสดุ 0.00 7,700.00 55,680.00 25,000.00 263,300

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 16,914.95 16,566.57 16,481.58 25,000.00 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 16,914.95 16,566.57 16,481.58 25,000.00 25,000

รวมงบดําเนินงาน 294,742.95 384,042.47 466,843.58 565,000.00 783,300

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซือรถบรรทุกนํา  ขนาด 
12,000  ลิตร 0.00 1,188,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลือยโซ่  (เครืองยนต์) 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรปิด 0.00 0.00 0.00 86,400.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ชุดไฟฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

ไฟหมุน  (แค็บซูล) 19,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

โครงการจัดซือสายส่งนําดับเพลิง ขนาด 
1.5 นิว  ชนิดยางสังเคราะห์รับเบอร์ไน
โตร พีวีซี

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือสายส่งนําดับเพลิง ขนาด 
2.5 นิว  ชนิดยางสังเคราะห์รับเบอร์ไน
โตร พีวีซี

0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

ชุดดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,100

ชุดหมีซ้อมดับเพลิงแบบมีแถบสะท้อน
แสง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,200

สายส่งนําดับเพลิง 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

สายส่งนําดับเพลิง  (ชนิดทนแรงดันสูง) 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

หัวฉีดนําดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

ครุภัณฑ์อืน

ปัมแช่ดูดโคลนสแตนเลส  0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 82,200.00 1,204,000.00 36,000.00 86,400.00 72,300

รวมงบลงทุน 82,200.00 1,204,000.00 36,000.00 86,400.00 72,300

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,676.50 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,676.50 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 10,676.50 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 387,619.45 1,588,042.47 502,843.58 651,400.00 1,358,160

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,125,738.78 2,515,734.08 1,192,709.47 1,531,640.00 1,361,160
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 154,750.00 0.00 856,050.00 829,800.00 11.39 % 924,320

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 17,500.00 140 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 208,160.00 261,480.00 546,720.00 564,480.00 3.57 % 584,610

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 75,270.00 63,180.00 51,540.00 37,200.00 -35.48 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 438,180.00 324,660.00 1,454,310.00 1,448,980.00 1,616,930

รวมงบบุคลากร 438,180.00 324,660.00 1,454,310.00 1,448,980.00 1,616,930

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 4,860.00 9,860.00 3,700.00 10,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

62,300.00 14,738.00 65,950.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 320,000.00 352,800.00 336,600.00 365,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 37,000.00 23,800.00 5,040.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 424,160.00 401,198.00 411,290.00 505,000.00 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,943.00 12,171.00 8,660.00 25,000.00 0 % 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 900.00 2,560.00 5,000.00 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 34,114.00 41,845.00 20,493.00 30,000.00 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุก่อสร้าง 5,710.00 8,830.00 7,847.00 10,000.00 50 % 15,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 2,455.00 2,923.00 2,866.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0.00 2,872.00 3,720.00 5,000.00 0 % 5,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 2,380.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 48,222.00 69,541.00 48,526.00 90,000.00 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 31,522.70 25,500.34 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 31,522.70 25,500.34 40,000.00 40,000

รวมงบดําเนินงาน 472,382.00 502,261.70 485,316.34 635,000.00 180,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

เครืองถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

พัดลมเพดาน  (แบบโคจร) 0.00 0.00 21,600.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตังเครืองเสียงประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา 44,290.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังชุดเครืองเสียงประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา 0.00 0.00 49,200.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 19,300.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองซักผ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,200

เครืองตัดหญ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000
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เครืองตัดหญ้า  แบบเข็น 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือ LED สี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 52,090.00 0.00 90,100.00 50,300.00 56,200

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าถมดิน

โครงการถมดินก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการติดตังกันสาดและปูพืนกระเบือง 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา 94,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังตาข่ายกันนกใต้หลังคา
โรงอาหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลท่าปลา

58,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างป้ายชือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลท่าปลา 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 402,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0

รวมงบลงทุน 454,090.00 0.00 90,100.00 200,300.00 56,200

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 1,364,652.00 826,921.70 2,029,726.34 2,284,280.00 1,853,130
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลท่าปลา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลท่าปลา 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้แก่
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลท่าปลา

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา 7,334.00 10,000.00 9,572.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการเผยแพร่ผลงานและประชา
สัมพันธ์กิจกรรมการเรียน การสอน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 60,000.00 80,000.00 79,791.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 435,550

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้
แก่ผู้ปกครอง   7,000.00 8,060.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้
แก่ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าปลา

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้
แก่ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าปลา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา 0.00 0.00 8,414.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 74,334.00 98,060.00 102,777.00 115,000.00 625,550

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,209,450.41 1,190,648.98 1,151,263.74 1,388,100.00 6.39 % 1,476,800

รวมค่าวัสดุ 1,209,450.41 1,190,648.98 1,151,263.74 1,388,100.00 1,476,800

รวมงบดําเนินงาน 1,283,784.41 1,288,708.98 1,254,040.74 1,503,100.00 2,102,350

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,540,500.00 2,527,000.00 2,531,980.00 2,580,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600,000

รวมเงินอุดหนุน 2,540,500.00 2,527,000.00 2,531,980.00 2,580,000.00 2,600,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,540,500.00 2,527,000.00 2,531,980.00 2,580,000.00 2,600,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,824,284.41 3,815,708.98 3,786,020.74 4,083,100.00 4,702,350

รวมแผนงานการศึกษา 5,188,936.41 4,642,630.68 5,815,747.08 6,367,380.00 6,555,480

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 684,300.00 552,301.00 486,960.00 514,680.00 4.9 % 539,880

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,117,835.00 1,102,560.00 991,560.00 1,140,720.00 2.11 % 1,164,840

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 170,295.00 135,120.00 106,120.00 108,000.00 -30.5 % 75,060

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,014,430.00 1,831,981.00 1,626,640.00 1,805,400.00 1,821,780

รวมงบบุคลากร 2,014,430.00 1,831,981.00 1,626,640.00 1,805,400.00 1,821,780
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือบุตร 2,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 2,750.00 0.00 0.00 0.00 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 247,650.00 224,000.00 331,000.00 221,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

26,854.00 14,672.00 4,390.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 76,533.00 68,110.00 55,560.00 60,000.00 50 % 90,000

รวมค่าใช้สอย 351,037.00 306,782.00 390,950.00 311,000.00 220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 6,352.00 8,754.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,830.00 1,632.00 600.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 2,520.00 2,490.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 1,830.00 10,504.00 11,844.00 18,000.00 33,000

รวมงบดําเนินงาน 355,617.00 317,286.00 402,794.00 329,000.00 253,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการจัดซือเครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นละอองฝอยละเอียด 0.00 0.00 0.00 85,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล 8,740.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์  (Ink  Tank  Printer) 0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,740.00 0.00 27,000.00 114,100.00 11,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดสด
เทศบาลตําบลท่าปลา 203,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบระบายนําห้องนํา
ตลาดสดเทศบาลตําบลท่าปลา 52,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 255,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 263,740.00 0.00 27,000.00 114,100.00 11,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 2,678,787.00 2,194,267.00 2,056,434.00 2,248,500.00 2,085,780
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 0.00 0.00 13,700.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น 19,862.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลสิงแวดล้อม
ตลาดสดเทศบาลตําบลท่าปลา 7,500.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

โครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น 0.00 0.00 19,991.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
(โรคไข้เลือดออก  ,  โรคไข้สมองอักเสบ  
,  
ไข้ชิคุณกุนยา  , ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
ใหม่  2009  ,  โรคไข้หวัดนก  ฯลฯ)  

30,000.00 39,995.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
(โรคไข้เลือดออก,โรคไข้สมองอักเสบ,ไข้
ชิคุณกุนยา,ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 
2009,โรคไข้หวัดนก ฯลฯ)

0.00 0.00 37,700.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
(โรคไข้เลือดออก,โรคไข้สมองอักเสบ,ไข้
ชิคุณกุนยา,ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
ใหม่,โรคไข้หวัดนก ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
(โรคไข้เลือดออก,โรคไข้สมองอักเสบ,ไข้
ชิคุณกุนยา,ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
ใหม่,โรคไข้หวัดนก ฯลฯ)

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 18,850.00 17,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพและรักษา
พยาบาลเบืองต้น 7,043.00 6,690.00 10,000.00 10,000.00 50 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการสถานทีทํางานน่าอยู่น่าทํางาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการอาหารปลอดภัย 0.00 880.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 83,255.00 84,765.00 81,391.00 150,000.00 145,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 6,055.85 8,412.35 4,473.50 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 6,055.85 8,412.35 4,473.50 10,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 89,310.85 93,177.35 85,864.50 160,000.00 155,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000

โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้า
นมและมะเร็งปากมดลูก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน เพิมไอโอดีน เสริมปัญญา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 89,310.85 93,177.35 85,864.50 280,000.00 275,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,768,097.85 2,287,444.35 2,142,298.50 2,528,500.00 2,360,780
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 50,000.00 15,000.00 5,000.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัย/ด้อยโอกาส 
ประจําปี 2562 กิงกาชาดอําเภอท่าปลา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 50,000.00 15,000.00 5,000.00 10,000.00 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000.00 15,000.00 5,000.00 10,000.00 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 50,000.00 15,000.00 5,000.00 10,000.00 20,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000.00 15,000.00 5,000.00 10,000.00 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 386,800.00 583,920.00 610,080.00 650,280.00 5.5 % 686,040

เงินประจําตําแหน่ง 14,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 434,732.00 505,320.00 462,120.00 447,089.00 15.55 % 516,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 64,027.00 53,520.00 43,580.00 45,000.00 -6.13 % 42,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 899,559.00 1,184,760.00 1,157,780.00 1,184,369.00 1,286,880

รวมงบบุคลากร 899,559.00 1,184,760.00 1,157,780.00 1,184,369.00 1,286,880

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,740.00 2,950.00 4,800.00 10,000.00 -60 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 2,740.00 2,950.00 4,800.00 10,000.00 4,000

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  09:58:21 หน้า : 23/36



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 36,008.60 150,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข่าร่วม
ประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชน
เทศบาลตําบลท่าปลา 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการส่งบุคลากรเข่าร่วม
ประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

13,730.00 22,204.00 12,098.00 33,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,990.65 23,562.34 44,427.52 117,000.00 -57.26 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 19,720.65 45,766.34 92,534.12 310,000.00 240,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,264.00 5,638.00 7,257.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 11,300.00 21,851.70 29,935.00 30,000.00 66.67 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 780.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 2,751.26 2,462.55 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 19,940.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,080.00 9,410.00 6,900.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 33,175.26 39,362.25 64,032.00 68,000.00 88,000

รวมงบดําเนินงาน 55,635.91 88,078.59 161,366.12 388,000.00 332,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

พัดลมตังพืน ขนาด 12 นิว 0.00 0.00 2,780.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ 0.00 0.00 29,330.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  25,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์  (Ink  Tank  Printer) 0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

เสาไฟฟ้า 0.00 0.00 7,490.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,500.00 0.00 49,600.00 29,100.00 22,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรางระบายนําถนน
เทศบาล 2 (สะพานหลังเกษตร-ถนน
เทศบาล 7)

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําถนน
เทศบาล 22 (บ้านสท.ประนอม  ยศต๊ะ
สา)

0.00 0.00 0.00 494,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําถนน
เทศบาล 23 (หน้าบ้านดาบดาว) 0.00 0.00 0.00 494,600.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําถนน
เทศบาล 3 (สีแยกขึนอําเภอ-บ้านตาแว่น) 0.00 0.00 0.00 102,700.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําถนน
เทศบาล 7 (บ้านป้าหนาม-สีแยกบ้านนาง
มะยุรี  คํามงคล)

0.00 0.00 0.00 484,500.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําหน้าบ้าน
นายวิเชียร  บุญครอง 0.00 0.00 376,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการปรับปรุงเมรุวัดท่าปลา (โดยการ
ก่อสร้างหลังคาคลุมเมรุ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

โครงการปรับปรุงเมรุวัดเนินสว่าง (โดย
การก่อสร้างหลังคาคลุมเมรุ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

โครงการปรับภูมิทัศน์สํานักงานเทศบาล
ตําบลท่าปลา 0.00 0.00 300,000.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกอ่างเก็บนําห้วยภูนก 0.00 480,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 480,000.00 676,000.00 2,175,800.00 2,000,000

รวมงบลงทุน 33,500.00 480,000.00 725,600.00 2,204,900.00 2,022,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 562,565.32 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 562,565.32 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 562,565.32 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 988,694.91 1,752,838.59 2,607,311.44 3,777,269.00 3,640,880

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 72,290.00 51,029.00 66,268.00 80,000.00 -12.5 % 70,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 16,387.30 20,032.00 18,064.40 35,000.00 28.57 % 45,000

รวมค่าวัสดุ 88,677.30 71,061.00 84,332.40 115,000.00 115,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงบดําเนินงาน 88,677.30 71,061.00 84,332.40 135,000.00 135,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟ ติดตังบริเวณทางแยก 79,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล 9,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 88,300.00 0.00 0.00 0.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าถมดิน

โครงการขยายไหล่ทางดินลูกรัง ข้างถนน
เทศบาล  22 91,225.43 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนสายหลังตลาดสด
ท่าปลาเชือมถนนหน้าโรงเรียนท่าปลา
อนุสรณ์ 1

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายถนน  คสล. ถนนเทศบาล  
22  พร้อมเสริมผิวแอสฟัสติกส์คอนกรีต  
(ใช้ยางพารา AC)

0.00 0.00 973,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายถนน คสล. ถนนเทศบาล 
14 พร้อมเสริมผิวแอสฟัสติกส์คอนกรีต 
(ใช้ยางพารา AC)

0.00 1,223,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อ คสล. และรางระบายนํา 
คสล.  พร้อมปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอ
สฟัสติกส์พารา AC ถนนเทศบาล 6

2,044,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  พารา  AC  ถนนเทศบาล 5  
หมู่ที  1  (ตังแต่บ้านนางเบญจรัตน์  มุข
แก้ว)

1,030,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 3,165,225.43 1,223,000.00 1,468,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 3,253,525.43 1,223,000.00 1,468,000.00 0.00 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 3,342,202.73 1,294,061.00 1,552,332.40 135,000.00 135,000
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งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 98,764.00 64,798.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดสวนสาธารณะ 4,485.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 103,249.00 64,798.00 0.00 40,000.00 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,800.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 6,800.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 110,049.00 64,798.00 0.00 100,000.00 100,000

รวมงานสวนสาธารณะ 110,049.00 64,798.00 0.00 100,000.00 100,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 50,000.00 40,000.00 31,000.00 100,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการรวมพลังชุมชนคนท่าปลา  ลด
ปัญหาขยะมูลฝอย 55,715.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรวมพลังชุมชนคนท่าปลาลด
ปัญหาขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 105,715.00 40,000.00 31,000.00 130,000.00 130,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,800.00 2,850.00 1,870.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,600.00 19,400.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 79,732.70 62,171.30 79,780.60 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุการเกษตร 2,250.00 0.00 23,760.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 9,968.00 17,703.00 13,620.00 20,000.00 50 % 30,000

วัสดุอืน 49,000.00 0.00 49,600.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 149,350.70 102,124.30 168,630.60 215,000.00 225,000

รวมงบดําเนินงาน 255,065.70 142,124.30 199,630.60 345,000.00 355,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 255,065.70 142,124.30 199,630.60 345,000.00 355,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,696,012.34 3,253,821.89 4,359,274.44 4,357,269.00 4,230,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 386,980.00 316,754.00 243,360.00 258,000.00 24.5 % 321,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 100 % 216,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 506,980.00 436,754.00 363,360.00 378,000.00 603,200

รวมงบบุคลากร 506,980.00 436,754.00 363,360.00 378,000.00 603,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 13,650.00 6,500.00 6,900.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 13,650.00 6,500.00 6,900.00 12,000.00 12,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 15,810.00 84,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

7,832.00 0.00 16,468.00 45,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 7,200.00 4,800.00 1,050.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 15,032.00 4,800.00 33,328.00 139,000.00 135,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,607.00 17,504.00 24,628.00 25,000.00 0 % 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,998.00 1,998.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 1,360.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 2,428.53 1,849.30 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,260.00 480.00 0.00 6,000.00 0 % 6,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,420.00 5,990.00 5,740.00 8,000.00 0 % 8,000

รวมค่าวัสดุ 34,713.53 27,821.30 31,728.00 42,000.00 42,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 63,395.53 39,121.30 71,956.00 193,000.00 199,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก 0.00 0.00 0.00 4,000.00 37.5 % 5,500

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โต๊ะเอนกประสงค์ 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

เครืองพิมพ์ชนิดฉีดหมึก  (Inkjet  
Printer) 4,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์  (Ink Tank  Printer) 0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า 3,000.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 82,300.00 10,400.00 0.00 16,100.00 21,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงบ้านท้องถินไทยเทิดไท้
องค์ราชัน 91,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 91,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 173,300.00 10,400.00 0.00 16,100.00 21,500

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 743,675.53 486,275.30 435,316.00 587,100.00 823,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  
ศาสนา  และท้องถิน 14,813.00 6,425.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ 
ศาสนา และท้องถิน 0.00 0.00 10,140.00 0.00 100 % 20,000

โครงการจัดทําแผนชุมชน  เทศบาลตําบล
ท่าปลา 0.00 9,882.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 11,248.00 5,010.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 0.00 0.00 29,990.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนสิงพิมพ์ให้แก่ทีอ่าน
หนังสือประจําชุมชน 32,540.00 21,960.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนสิงพิมพ์ให้แก่ทีอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจําชุมชน 0.00 0.00 21,720.00 25,000.00 0 % 25,000

โครงการสืบสานสายใย ใส่ใจผู้สูงอายุ 49,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสืบสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูง
วัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการเอ้ยอ้ายสอนน้องอ่านหนังสือ 34,928.00 33,819.00 29,988.00 40,000.00 12.5 % 45,000

รวมค่าใช้สอย 143,029.00 77,096.00 121,838.00 150,000.00 130,000

รวมงบดําเนินงาน 143,029.00 77,096.00 121,838.00 150,000.00 130,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 143,029.00 77,096.00 121,838.00 150,000.00 130,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 886,704.53 563,371.30 557,154.00 737,100.00 953,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมท่าปลา
เกมส์ 0.00 0.00 0.00 118,000.00 -100 % 0

โครงการร่วมแข่งขันกีฬาและกิจกรรมท่า
ปลาเกมส์ 29,280.00 45,730.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย 0.00 10,000.00 8,830.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการสนับสนุนนักกีฬา/บุคลากร 
เทศบาลตําบลท่าปลา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับต่าง ๆ

16,800.00 23,280.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนนักกีฬา/บุคลากร
ตําบลท่าปลาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนนักกีฬา/บุคลากร
เทศบาลตําบลท่าปลาเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่าง ๆ

0.00 0.00 32,700.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 46,080.00 79,010.00 41,530.00 158,000.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 46,080.00 79,010.00 41,530.00 158,000.00 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 146,080.00 79,010.00 41,530.00 158,000.00 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการงานสืบสานงานวัฒนธรรม
ประเพณีและของดีอําเภอท่าปลา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการจัดงานประเพณีแห่ผีตลก  เนือง
ในวันออกพรรษา 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 34,715.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการประเพณีก๋วยสลาก 16,500.00 11,000.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการประเพณีแห่ผีตลก  เนืองในวัน
ออกพรรษา  80,500.00 134,980.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 131,715.00 145,980.00 0.00 90,000.00 260,000

ค่าวัสดุ

วัสดุดนตรี 0.00 18,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 18,500.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 131,715.00 164,480.00 0.00 90,000.00 260,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการประเพณีก๋วยสลาก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 131,715.00 164,480.00 0.00 90,000.00 270,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 277,795.00 243,490.00 41,530.00 248,000.00 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการบํารุงรักษาสิงแวดล้อม 70,546.85 40,377.00 56,739.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษ์สิงแวด
ล้อม 8,900.00 0.00 9,800.00 0.00 0 % 0

โครงการรักษ์ป่าชุมชนห้วยภูนก 199,600.00 198,700.00 200,000.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 279,046.85 239,077.00 266,539.00 300,000.00 300,000

รวมงบดําเนินงาน 279,046.85 239,077.00 266,539.00 300,000.00 300,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 279,046.85 239,077.00 266,539.00 300,000.00 300,000

รวมแผนงานการเกษตร 279,046.85 239,077.00 266,539.00 300,000.00 300,000

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

งบดําเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 37,094.96 41,501.40 41,170.20 42,000.00 0 % 42,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 37,094.96 41,501.40 41,170.20 42,000.00 42,000

รวมงบดําเนินงาน 37,094.96 41,501.40 41,170.20 42,000.00 42,000

รวมงานตลาดสด 37,094.96 41,501.40 41,170.20 42,000.00 42,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 37,094.96 41,501.40 41,170.20 42,000.00 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 154,043.00 157,544.00 159,497.00 183,600.00 0.22 % 184,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประปา 1,600,000.00 1,450,000.00 1,846,000.00 1,424,000.00 9.48 % 1,559,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 2,739,200.00 2,878,800.00 3.94 % 2,992,200

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 1,310,400.00 1,401,600.00 -0.68 % 1,392,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000.00 16,000.00 23,500.00 24,000.00 -25 % 18,000

สํารองจ่าย 199,800.00 201,635.00 0.00 334,255.00 -34.63 % 218,503

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 323,419.26 374,033.00 112,910.52 269,205.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน  (กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลท่าปลา)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นัก
เรียนนักศึกษาทียากจนหรือด้อยโอกาส 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 29,677

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 303,280.00 308,000.00 308,000.00 325,000.00 -5.23 % 308,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 242,240.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมงบกลาง 2,840,782.26 2,507,212.00 6,499,507.52 6,840,460.00 6,861,380

รวมงบกลาง 2,840,782.26 2,507,212.00 6,499,507.52 6,840,460.00 6,861,380

รวมงบกลาง 2,840,782.26 2,507,212.00 6,499,507.52 6,840,460.00 6,861,380

รวมแผนงานงบกลาง 2,840,782.26 2,507,212.00 6,499,507.52 6,840,460.00 6,861,380

รวมทุกแผนงาน 24,551,453.99 23,883,286.25 28,881,627.15 32,000,000.00 32,000,000
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลท่าปลา
อําเภอ ท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 290,104.75 333,420.59 402,150.06 370,000.00 8.11 % 400,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 11,413.90 11,378.51 11,320.73 11,000.00 17.27 % 12,900.00

     ภาษีป้าย 22,803.00 38,647.20 44,372.00 40,000.00 10.00 % 44,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 2,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 326,341.65 383,446.30 457,842.79 421,000.00 456,900.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 2,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 2,553.00 222.00 511.00 500.00 -50.00 % 250.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 117,110.00 115,445.00 118,885.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 2,650.00 2,950.00 3,200.00 3,000.00 -21.67 % 2,350.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 2,340.00 2,680.00 2,460.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 87.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 5,750.00 1,350.00 3,250.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 6,800.00 113,280.00 3,968.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 7,500.00 8,250.00 8,650.00 8,000.00 -26.88 % 5,850.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 913.00 140.00 160.00 200.00 -25.00 % 150.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 300.00 300.00 460.00 200.00 50.00 % 300.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 12,100.00 12,100.00 11,950.00 12,000.00 -8.33 % 11,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 161,400.00 256,804.00 153,494.00 153,400.00 150,400.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 444,235.00 435,250.00 429,595.00 420,000.00 -4.76 % 400,000.00

     ดอกเบีย 520,835.59 436,535.68 307,957.91 200,000.00 -40.00 % 120,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 965,070.59 871,785.68 737,552.91 620,000.00 520,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 184,500.00 59,000.00 30,000.00 30,000.00 -66.67 % 10,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 483,006.13 17,657.80 59,729.80 15,600.00 -50.64 % 7,700.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 667,506.13 76,657.80 89,729.80 45,600.00 17,700.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 573,726.06 473,117.38 370,000.00 0.00 % 370,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 12,173,765.53 12,628,729.91 12,932,040.23 12,000,000.00 0.00 % 12,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,001,775.63 993,713.93 951,977.23 1,000,000.00 -10.00 % 900,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 19,100.28 22,664.36 78,295.56 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ภาษีสุรา 513,390.73 510,165.37 510,872.42 500,000.00 0.00 % 500,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 884,302.07 1,097,369.91 1,231,142.40 1,000,000.00 20.00 % 1,200,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 19,880.27 23,457.40 24,884.05 20,000.00 -25.00 % 15,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 25,740.77 17,376.55 15,975.14 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 47,428.00 31,868.00 113,632.00 55,000.00 0.00 % 55,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,685,383.28 15,899,071.49 16,331,936.41 15,010,000.00 15,105,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 11,556,062.00 10,212,252.00 15,631,538.00 15,750,000.00 0.00 % 15,750,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 11,556,062.00 10,212,252.00 15,631,538.00 15,750,000.00 15,750,000.00

รวมทุกหมวด 28,361,763.65 27,700,017.27 33,402,093.91 32,000,000.00 32,000,000.00
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ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าปลา

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลท่าปลา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลท่า
ปลาอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลท่าปลาจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 25,964,862.68 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 14,966,518.63 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,586,259.37 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 33,460,923.35 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 477,066.15 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 172,749.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 709,879.20 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 40,316.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,651,398.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 15,409,515.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 3,473,662.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 28,713,028.39 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 6,074,584.56 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,866,790.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,385,581.83 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,659,072.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,727,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 3,473,662.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 2,853,700.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลท่าปลา
อําเภอ ท่าปลา   จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 32,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 6,795,340 บาท
งบบุคลากร รวม 5,284,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600.-บาท
และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนๆละ15,180.-บาท รวม
12 เดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554แก้ไข
เพิมเติมถึงฉบับที 2 พ.ศ.2557ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด
เทศบาล)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี
เดือนละ 4,000.-บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน
ๆละ 3,000.-บาท รวม 12 เดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 2
พ.ศ.2557)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ
4,000.-บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนๆละ
3,000.-บาท รวม 12 เดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 2
พ.ศ.2557) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ
9,660.-บาท และเงินเดือนทีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ
6,900.-บาท รวม 12 เดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 2
พ.ศ.2557) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา เดือนละ
15,180.-บาท รองประธานสภา เดือนละ 12,420.-บาท 
และสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คนๆละ 9,660.-บาท 
ต่อเดือน รวม 12 เดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 2
พ.ศ.2557) ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,659,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,008,280 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล 
1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล 
2. ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล
3. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
5. ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6. ตําแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
รวม 12 เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
เพือจ่ายตามบัญชีแนบท้ายคําสังเลือนขันเงินเดือน ครังที 1 และ
ครังที 2 (ฐานอํานาจตามระเบียบของทางราชการและข้อมูลแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ) ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล อัตรา
เดือน  7,000 บาท  รวม  12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด
เทศบาล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง 
1. ปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ7,000.-บาท 
2. รองปลัดเทศบาล  อัตราเดือนละ  3,500.- บาท
3. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ3,500.-บาท 
รวม 12 เดือน (ฐานอํานาจตามระเบียบของทางราชการและ
ข้อมูลแผนอัตรากําลัง 3 ปี)   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 359,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทัวไป 3 อัตรา
ตําแหน่ง คนงานทัวไปปฏิบัติหน้าทีเจ้าหน้าทีธุการ
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
ตําแหน่ง คนงานทัวไปปฏิบัติหน้าทีเจ้าหน้าทีธุการ 
รวม 12 เดือน (ข้อมูลแผนอัตรากําลัง 3 ปี) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ 
พนักงานจ้างทัวไป
ตําแหน่ง คนงานทัวไปปฏิบัติหน้าทีธุรการ 
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
ตําแหน่ง คนงานทัวไปปฏิบัติหน้าทีธุรการ รวม 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ข้อมูลแผนอัตรากําลัง 3 ปี) (สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 1,388,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,000 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารง
ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุม
กรรมการสภา พ.ศ. 2554  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสัง
การ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 760,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการและค่า
ใช้จ่ายอืนเพือให้ได้มาซึงบริการ
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) 
โดยแยกเป็น
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  20,000
  บาท  ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบ
ประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงิน
จ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้  ดังนี  ในปีงบประมาณ 2560   มี
ยอดรายรับจริง 33,402,093.91 บาท  คํานวณได้ดัง
นี   33,402,093.91 x  1/100  =  334,020.90  บาท  ให้เบิกจ่ายได้
ในภายในวงเงิน  งบประมาณทีประมาณการไว้ตามอัตราทีกําหนดและ
ตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและให้
ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง มาประกอบการ
เบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จ่าย  
(2)  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  
จํานวน  10,000  บาท  ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน  โดยยอดเงินทีตังจ่ายไม่
รวมอยู่ในค่ารับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือ
ชือจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพือใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่าย  โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จ่าย  
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือ  สังการดังนี
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักงานปลัด)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา  ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงาน หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ  เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา  ตามความจํา เป็น  หรือค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด
แทน  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ   ดังนี 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว 1284 ลงวันที 10
  พฤศจิกายน  2530  เรือง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัยสําคัญดังนี
1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาว
ต่างประเทศและคู่สมรสทีเดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม่
เกิน 300 บาท
3. ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สําหรับวาง ณ อนุเสาว
รีย์ ครังละไม่เกิน 1,000 บาท
4. ค่าพวงมาลาสําหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0514/36272  ลงวันที  11
  สิงหาคม  2530 เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่า
พวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
4)  ประกาศกระทรวงการคลัง  เรือง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทด
แทนกรณีเจ้าหน้าทีของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันที 3
 ตุลาคม  พ.ศ. 2554 ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาล ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบดังนี 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี เทศบาลตําบลท่า
ปลา     พ.ศ. 2561  -  2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2562  หน้า  175 ลําดับที 6)  (สํานักปลัดเทศบาล)         

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  09:59:07 หน้า : 6/53



โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาของพระ
บาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม ค่าตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่า
วัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์และป้ายโครงการ ค่าพันธ์ไม้ ค่าเช้าเครืองขยายเสียง ค่าพลุ  ค่า
การแสดง และอืนๆทีเกียวข้องและจําเป็นกับโครงการ ตาม
กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสังการ  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559 2.พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  -  2564  :  โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี  2561  หน้า  165 ลําดับที 1)  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  พิธีกรรมทาง
ศาสนา จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีเสริมสร้างความสามัคคี  ระหว่างคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานงานจ้างและ
ประชาชนในท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  ค่า
วัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหารมือกลางวันและค่าอาหารว่าง
พร้อมเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ค่าพันธ์ไม้ ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามกฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือสังการ  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 2.พระราช
บัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561  -  2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  165 ลําดับที 2)  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจ่าเป็นค่าใช้จ่าย
เกียวกับ การตกแต่งสถานที  ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร
มือกลางวันและค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ายโครงการ ค่าพันธ์ไม้ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
2.พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับ
ที 2) :โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2562 หน้า10 ลําดับที 1
) (สํานักปลัด)
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โครงการจัดทําวารสารเทศบาลตําบลท่าปลา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสารเทศบาลตําบลท่าปลา เพือเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล  ตามกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสังการ ดังนี 1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราช
การ พ.ศ. 2540  2.พระราชกฤฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546  3.พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
. 2561  -  2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  174 ลําดับที 1)  (สํานักปลัดเทศบาล)    

โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดิน
ทอง  ตามนโยบายของรัฐบาล  และค่าใช้จ่ายอืน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  -
  2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561  หน้า  174
 ลําดับที 2)  (สํานักปลัดเทศบาล)          

โครงการเลือกตังผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าปลา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเลือกตังของเทศบาลตําบลท่า
ปลา  ตามทีกฎหมายกําหนด  อีกทังให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทน
ราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดสถาน
ที  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาล
ตําบล  ท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี 2562  หน้า  175 ลําดับที 5)  (สํานักปลัดเทศบาล)     
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตําบลท่าปลา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  เทศบาลตําบลท่าปลา ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561  -  2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  175 ลําดับที 7)  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน  เช่น
เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรินเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด 
เครืองปรับอากาศ เป็นต้น ฯลฯ        
 - เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษารถยนต์รถตู้ และรถยนต์ส่วน
กลาง
ทุกชนิด (ตามหนังสือด่วนมากที มท 
0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เครืองเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ 
เช่น กระดาษ หมึก สมุด ปากกา ดินสอ และแบบพิมพ์ทีใช้ในงาน
ทะเบียนราษฎร ค่าจัดซือนําดืม เป็นต้น ฯลฯ (ตามหนังสือด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ของสํานักงานเทศบาลตําบล
ท่าปลา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)     
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน และ
จ่ายเป็นค่าจัดซือ ผงซักฟอก นํายาทําความสะอาด ไม้กวาด แก้วนํา นํายา
ล้างจาน กระทะไฟฟ้า เครืองปัน ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น                                 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ก่อ
สร้าง  เช่น  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  ตะปู  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานัก
ปลัดเทศบาล)     
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  และ
เป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ยางนอก ยางใน  สายไมล์  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น                                 - เป็นไปตาม
ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
 ตังจ่ายจากรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน หรือ
จ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์ , เครืองปันไฟของ
สํานักปลัดเทศบาล  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น                               
  - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นป้าย  วีดีโอ  เทป  ฯลฯ  ตังจ่ายจากราย
ได้ (สํานักปลัดเทศบาล)     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้เกียวกับเครืองคอมพิวเตอร์
เช่น หมึก เมมโมรี เมมบอร์ด แผ่นบันทึก
ข้อมูลการบันทึกลงโปรแกรม ฯลฯ  ตังจ่ายเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 370,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 270,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาลตําบลท่าปลา  ลานกีฬาบริเวณ
ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์พืนเมือง  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลท่า
ปลา  (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่า
ปลา)                                              
 - เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี  
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
หมายเหตุ  เทศบาลได้ติดตังไฟฟ้าประจําลานกีฬาเพือให้
เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ใช้เล่นกีฬาและนันทนาการ ช่วงเวลา 18.00 น
 – 20.30 น. ของทุกวัน
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ  และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์    ค่า
บํารุงรักษาสาย และค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ระบบการเชือมต่ออินเตอร์
เน็ต ฯลฯ                                                        
 - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการรายปี
เช่า  Web  Hosting  (www.thapla.go.th)  ซึงเป็นการเพิมช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของเทศบาลตําบลท่าปลา  และค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่า
สือสารอืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็น
ต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่า
ใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ                      
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักปลัดเทศบาล) 

งบลงทุน รวม 77,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองโทรสาร  แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้
ครังละ 20 แผ่น  จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 1.หมายถึง
เครือง Facsimile หรือ โทรภาพ 2.ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกิน
กว่า 6 วินาทีต่อแผ่น 3.ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขันตํา  โดย
ครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับ
ที 2) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2562  หน้า 18 ลําดับ
ที 3) (สํานักปลัด)
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พัดลมตังพืนแบบปรับยกสูง จํานวน 1,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมตังพืนแบบปรับยกสูง จํานวน 1 ตัว ขนาดใบ
พัดไม่น้อยกว่า 18 นิว  -ปรับความสูง-ตําได้ 3 ระดับ  - ผ่านการรับรอง
คุณภาพและความปลอดภัยจาก สนง. มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มี
รายการในมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาดจังหวัด
อุตรดิตถ์  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม  เปลียนแปลง (ฉบับที 2): โครงการภายใต้แนว
ทางการพัฒนาปี  2562  หน้า 18 ลําดับที 1) (สํานักปลัด)

พัดลมไอเย็น จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมไอเย็น  จํานวน 1 ตัว 
-ช่องจ่ายลมออกแบบเป็นบานเกล็ดแนวตังสามารถปรับ
ส่าย ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ  
-ระบบผ่านความเย็น 2 ขันตอน ทําให้เย็นยิงขึน พร้อมรีโมท
คอนโทรล -สามารถตังเวลาไม่น้อยน้อยกว่า5ชัวโมง     ครุภัณฑ์ดังกล่าว
ไม่มีรายการในมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาดจังหวัด
อุตรดิตถ์  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ.2561-
2564 เพิมเติม  เปลียนแปลง (ฉบับที 2): โครงการภายใต้แนวทางการ
พัฒนาปี  2562  หน้า 18  ลําดับที 2) ตังจ่ายจากเงิน    อุดหนุนทัว
ไป  (สํานักปลัด)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้ทํานําร้อน-นําเย็น  แบบถังล่าง จํานวน 9,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ทํานําร้อน-นําเย็นแบบถังล่างจํานวน 1 เครือง  -ทํา
อุณหภูมินําเย็นไม่เกิน ๑๐องศา -ทําอุณหภูมินําร้อนไม่ตํา
กว่า 80 องศา -มีระบบนิรภัยทีหัวจ่ายนําร้อน  -เลือกอุณหภูมินําได้ทัง
ร้อน-เย็น -มีระบบไฟกระพริบเตือน เมือนําใกล้หมด  (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) จัดซือตามราคาท้องตลาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง (ฉบับที 2) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี 2562  หน้า  18 ลําดับที 6)  (สํานักปลัด)

ตู้เย็น จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครือง โดยมี
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี     
1. ขนาดทีกําหนดเป็นความจุภายในขันตํา
2. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นทีได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย
3. การจัดซือตู้เย็นขนาดอืนให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา                         
โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง (ฉบับที 2) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2562  หน้า  18
 ลําดับที 7)  (สํานักปลัด)

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  09:59:07 หน้า : 13/53



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จาน
วน 1 หน่วย
    - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
    - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1
 หน่วย                                                                                           
   ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2561  ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติม เปลียนแปลง (ฉบับที 2) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี 2562  หน้า  18 ลําดับที 5)  (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน "สถานทีกลาง" สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถินใน
เขตอําเภอท่าปลา

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลนางพญา เป็นค่าใช้
จ่ายในการดําเนินการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559 (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ
.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 2) : โครงการภายใต้
แนวทางการพัฒนาปี 2562  หน้า  17   ลําดับที 1)  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงาน
กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ให้แก่  ทีทําการปกครองอําเภอท่าปลา  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ
. 2561  -  2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2562
 หน้า  198 ลําดับที 1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (สํานักปลัดเทศบาล)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,219,280 บาท
งบบุคลากร รวม 1,887,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,887,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,446,360 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
1.ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง 
2.ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
3.ตําแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้
4.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
รวม 12 เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เพือจ่ายตามบัญชีแนบท้ายคําสังเลือนขันเงิน เดือน ครังที 1 
และครังที 2 (ตามระเบียบของทางราชการและ
ข้อมูลตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง 
ในอัตราเดือนละ 3,500.- บาท รวม12เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 351,600 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา 
ตําแหน่ง คนงานทัวไปปฏิบัติหน้าทีจัดเก็บรายได้
ตําแหน่ง  คนงานทัวไปปฏิบัติหน้าทีธุรการ รวม 12 เดือน (ฐานอํานาจ
ตามระเบียบของทางราชการและข้อมูลตามกรอบแผนอัตรากําลัง
3 ปี) ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 47,820 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา 
ตําแหน่ง คนงานทัวไปปฏิบัติหน้าทีจัดเก็บรายได้
ตําแหน่ง  คนงานทัวไปปฏิบัติหน้าทีธุรการ รวม 12 เดือน (ฐานอํานาจ
ตามระเบียบของทางราชการและข้อมูลตามกรอบแผนอัตรากําลัง
3 ปี) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการทีรับผิดชอบการจัด
ซือ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ (ตาม
หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนทีสุด ที อต 0023.5/ว546  ลงวันที  27
  กันยายน  2560 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5
/ว156  ลงวันที  19  กันยายน  2560  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร   ค่าเย็บหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  สือประชาสัมพันธ์ทุกประเภท  เช่น  แผ่น
พับ  สติกเกอร์  ฯลฯ  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่าย
อืนเพือให้ได้มาซึงบริการ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้าประชุมหรืออบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ  เพือเพิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากรและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของเทศบาล 
ตามระเบียบดังนี 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
. 2561  - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2562
 หน้า  175)  (กองคลัง)         

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิง
ก่อสร้าง  ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ  ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซมยานพาหนะเป็นต้น ฯลฯ ตามหนังสือ ทีมท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองคลัง)     

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น จัดซือแบบ
พิมพ์ในงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน 
งานแผนทีและทรัพยฺ์สิน งานแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน แบบพิมพ์ทีใช้ในงานจัดเก็บภาษีจากโรงพิมพ์
อาสารักษาดินแดนและวัสดุเครืองเขียนต่างๆทีใช้ในงาน
คลังเทศบาล  ตังจ่ายจากอุดหนุนทัวไป (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ยางนอก ยางใน  สายไมล์  ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (กองคลัง)     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  นํามัน
แก็สโซฮอล์  ฯลฯ  สําหรับยานพาหนะทีใช้ในสํานักปลัด,กอง
คลัง,สวัสดิการและกองช่าง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองคลัง)     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้เกียวกับเครืองคอมพิวเตอร์
เช่น หมึก เมมโมรี เมมบอร์ด แผ่นบันทึก
ข้อมูลการบันทึกลงโปรแกรม ฯลฯ  ตังจ่ายเงินอุดหนุนทัวไป  (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 16,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก จํานวน 16,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก จํานวน  3 หลัง แบบ  2 บาน  มีมือจับชนิด
บิด  มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) ครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการ
จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 2) : โครงการภายใต้แนว
ทางการพัฒนาปี 2562  หน้า  18 ลําดับที 4)  (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  เทศบาลตําบลท่าปลา  เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดัง
นี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)    

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,358,160 บาท
งบบุคลากร รวม 502,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 502,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 262,560 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล 
ตําแหน่ง นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รวม 12 เดือน และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล
เพือจ่ายตามบัญชีแนบท้ายคําสังเลือนขันเงินเดือน ครังที 1 และ
ครังที 2 (ฐานอํานาจตามระเบียบของทางราชการและข้อมูลแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ) ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป 3 อัตรา
ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป พนักงานดับเพลิง
ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกนํา)
ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป  พนักงานดับเพลิง
รวม 12 เดือน (ข้อมูลแผนอัตรากําลัง 3 ปี) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  09:59:07 หน้า : 17/53



เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทัวไป 3 อัตรา 
ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป พนักงานดับเพลิง
ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกนํา)
ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป  พนักงานดับเพลิง รวม 12 เดือน (ข้อมูล
แผนอัตรากําลัง 3 ปี) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 783,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ทีปฏิบัติงาน
ในสํานักปลัดเทศบาลซึงเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  เป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกา  ระเบียบดังนี
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 485,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ  To Be Number  One จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ TO  BE  NUMBER  ONE  เพือจัดตัง
ชมรมให้เยาวชนทํากิจกรรมทีเป็นประโยชน์ร่วมกัน  ห่างไกลปัญหายา
เสพติด  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็น
ไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.3/ว1102 ลงวันที 1 กรกฏาคม 2557
 เรือง มาตรการเร่งด่วนด้านการปราบปรามและหยุดยังการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด            2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  3)พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที12) พ.ศ.2546
)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ.2561-2564
 : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2562  หน้า 171  ลําดับที 1
) (สํานักปลัด)

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตําบลท่าปลาต้านยาเสพติด จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตําบลท่า
ปลาต้าน
ยาเสพติด  และเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน  ค่าสนับสนุน
ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน  ค่ากรรมการตัดสิน  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  ค่า
จัดสถานที  ค่าสนับสนุนการแสดงและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ ของศูนย์ปฏิบัติ
การต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลท่าปลา เป็นไปตามข้อ
กฏหมาย ตามระเบียบ  หนังสือสังการดังนี
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16     2) หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.3/ว1102 ลงวันที 1 กร
กฏาคม 2557  เรือง มาตรการเร่งด่วนด้านการปราบปรามและหยุดยัง
การแพร่ระบาดของยาเสพติด                                                   3
)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  -  2564
  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2562  หน้า  171  ลําดับที  5
)  (สํานักปลัดเทศบาล)    

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนเพือป้องกัน
ปัญหายาเสพติดและแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน

จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาค
เรียนฤดูร้อน  เพือป้องกันยาเสพติดและแก้ไขปัญหาสังคมและความยาก
จน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลท่า
ปลา  เป็นไปตามข้อกฏหมาย ตามระเบียบ  หนังสือสังการดังนี   
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที12)
 พ.ศ.2546
 2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16        
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.3
/ว1102 ลงวันที 1 กรกฏาคม 2557  เรือง มาตรการเร่งด่วนด้านการ
ปราบปรามและหยุดยังการแพร่ระบาดของยาเสพติด    ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป
(โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-
2564  : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2562  หน้า  171
          ลําดับที 2)  (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ตามโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน เพือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนตลอดทังปีและช่วง
เทศกาลสําคัญ เทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์  และมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยนักท่องเทียว เป็นต้น โดยจ่ยเป็นค่าใช้จ่ายเกียว
กับ ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  เป็นไป
ตามข้อกฏหมาย ตามระเบียบ  หนังสือสังการดังนี   
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที12
) พ.ศ.2546)      
2)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550     
 3)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี 2562  หน้า  170 ลําดับที 5 )  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ   เป็นไป
ตามข้อกฏหมาย ตามระเบียบ  หนังสือสังการดังนี
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
 มาตรา 16                                                        
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับ
ที 2) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2562  หน้า  11   ลําดับที 1
 )  (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการฝึกอบรม  อปพร. เทศบาลตําบลท่าปลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.เทศบาลตําบล
ท่าปลา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึก
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงที
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดัง
นี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2549
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเลือน  พ.ศ. 2553                                  
7)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี 2562  หน้า  169 ลําดับที 1 )  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนแบบ "ตา
สับปะรด"

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดในชุมชน  แบบ  “ตาสับปะรด”  ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอา
ชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลท่าปลา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ   เป็นไปตามข้อกฏหมาย ตามระเบียบ  หนังสือสังการดังนี
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16     
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.3
/ว1102 ลงวันที 1 กรกฏาคม 2557  เรือง มาตรการเร่งด่วนด้านการ
ปราบปรามและหยุดยังการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด                                                   
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี 2562  หน้า  171 ลําดับที 3 )  (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับยาเสพติดแก่กลุ่มเสียง จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับยาเสพติดแก่กลุ่ม
เสียง  ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลท่า
ปลา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ   เป็นไปตามข้อกฏหมาย ตาม
ระเบียบ  หนังสือสังการดังนี
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16     
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.3
/ว1102 ลงวันที 1 กรกฏาคม 2557  เรือง มาตรการเร่งด่วนด้านการ
ปราบปรามและหยุดยังการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด                                                  
 3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559                                                                        
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี 2562  หน้า  171 ลําดับที 4)  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ คําบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิง
ก่อสร้าง  ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 263,300 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับเครืองรับ – 
ส่ง วิทยุสือสารและ  วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ ของสํานักงานเทศบาล
ตําบลท่าปลา เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ก่อสร้าง  เช่น  ขวาน  เลือย  มีด  เชือก  ฯลฯ
  ของสํานักงานเทศบาลตําบลท่าปลา และใช้ในการป้องกันและช่วยเหลือผู้
ประสบภัย - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ยางนอก ยางใน  สายไมล์  เพลา  ฯลฯ
  -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  นํามัน
แก็สโซฮอล์  ฯลฯ  สําหรับยานพาหนะและเลือยยนต์ทีใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลท่าปลา  -เป็นไปตาม
ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ         3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภคตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานัก
ปลัดเทศบาล)                          
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแต่งกายให้แก่เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติหน้าทีในการ
ออกรับเหตุต่าง ๆ  เช่น  เสือชูชีพสะท้อนแสง  ฯลฯ  -เป็นไปตาม
ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ          3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
เครืองแต่งกายของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2560  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป(สํานักปลัด
เทศบาล)                                                                                       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้เกียวกับเครืองคอมพิวเตอร์
เช่น หมึก เมมโมรี เมมบอร์ด แผ่นบันทึก
ข้อมูลการบันทึกลงโปรแกรม ฯลฯ  ตังจ่ายเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัด
เทศบาล)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่น เครืองดับเพลิง  ถังดับเพลิงพร้อม
ตู้วางถัง ฯลฯ  ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบืองต้น  เป็นไปตาม
ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัด
เทศบาล)                                                                                        
    

วัสดุอืน จํานวน 8,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกู้ภัยทางบก  วัสดุกู้ภัยทางนํา  วัสดุช่วยชีวิตทาง
นํา เช่น ค่าจัดซือเสือชูชีพ  ห่วงยาง ฯลฯ  -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสัง
การ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัด
เทศบาล)                                                                                        
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท

ค่าไฟฟ้ากล้องวงจรปิดทีติดตังในเขตเทศบาลตําบลท่าปลา    
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ามิเตอร์กล้องวงจรปิดทีติดตังในเขตเทศบาลตําบลท่า
ปลา     เพือติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที
เกิดขึน  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)
     

งบลงทุน รวม 72,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,300 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดไฟฉุกเฉิน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไฟฉุกเฉิน จํานวน  2 ชุด หลอดไฟชนิดหลอด LED 
จํานวน 2 ดวง ความสว่างไม่น้อยกว่า 3 ชัวโมง (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  จัดซือตามราคาท้องตลาด
จังหวัดอุตรดิตถ์
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับ
ที 2) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2562  หน้า  19   ลําดับ
ที 11 )  (สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ชุดดับเพลิง จํานวน 35,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดดับเพลิงจํานวน 3 ชุด ประกอบ
ด้วย 1. เสือ กางเกง ทําด้วยผ้าใบแบบมีซับใน ตัวเสือแบบคลุมยาวถึง
เข่า มีแถบสะท้อนแสงด้านหน้า - หลัง กางเกงแบบเอียมมีแถบสะท้อนแสง
รอบกางเกง ราคา 4,800 บาท 2.หมวกดับเพลิงชนิดหงอนเดียว ทําด้วย
ไฟเบอร์กลาสมีกระจังหน้ากันความร้อนปรับได้พร้อมสายรัด
คาง ราคา 1,900 บาท  3.ร้องเท้าดับเพลิงชนิดครึงน่องทําด้วยยางทนไฟ
หัวเสริมเหล็กกันกระแทก และพืนกันตะปู ราคา1,600 บาท  4.ถุงมือดับ
เพลิง แบบผ้าสองชันมีแถบสะท้อนแสงทีบริเวณหลังมือ ราคา 900 5.ผ้า
คลุมศีรษะชนิดผ้าทนไฟ ราคา 2,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  จัดซือตามราคาท้องตลาดจังหวัด
อุตรดิตถ์  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง (ฉบับที 2) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี 2562  หน้า  19   ลําดับที 8 )  (สํานักปลัดเทศบาล)
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ชุดหมีซ้อมดับเพลิงแบบมีแถบสะท้อนแสง จํานวน 25,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดหมีซ้อมดับเพลิง ด้านหลังปักชือหน่วยงาน "งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลท่า
ปลา" จํานวน 3 ชุด ประกอบด้วย 1.ชุดหมีซ้อมดับเพลิงแบบมีแถบสะท้อน
แสงสีกรมท่า ราคา 1,500 บาท  2.หมวกดับเพลิงชนิดหงอนเดียว ทําด้วย
ไฟเบอร์กลาสมีกระจังหน้ากันความร้อนปรับได้พร้อมสายรัด
คาง ราคา 1,900 บาท  3.ร้องเท้าดับเพลิงชนิดครึงน่องทําด้วยยางทนไฟ
หัวเสริมเหล็กกันกระแทก และพืนกันตะปู ราคา1,600 บาท  4.ถุงมือดับ
เพลิง แบบผ้าสองชันมีแถบสะท้อนแสงทีบริเวณหลังมือ ราคา 900 5.ผ้า
คลุมศีรษะชนิดผ้าทนไฟ ราคา 2,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  จัดซือตามราคาท้องตลาดจังหวัด
อุตรดิตถ์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง (ฉบับที 2) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี 2562  หน้า  19   ลําดับที 9 )  (สํานักปลัดเทศบาล) 

หัวฉีดนําดับเพลิง จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิงจํานวน 2 ขนาด  มีคุณลักษณะดัง
นี  1) หัวฉีดนําดับเพลิงแบบปรับฝอยหรือลําตรง(สําหรับสวมปลายหัวฉีด
ชนิดสวมเร็ว) ขนาด2 นิว (ยางดําAKK)   จํานวน 1
 อัน                                                                
2) หัวฉีดนําดับเพลิงแบบลําตรงทําด้วยทองเหลืองชุบโครเมียนขนาด2
 ?  นิว ขนาดความยาว 12นิว  จํานวน 1อัน (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  จัดซือตามราคาท้องตลาดจังหวัด
อุตรดิตถ์
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับ
ที 2) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2562  หน้า  19   ลําดับ
ที 10 )  (สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,853,130 บาท
งบบุคลากร รวม 1,616,930 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,616,930 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 924,320 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้อํานวยการกองการศึกษา และครูผู้ดูแลเด็ก  พร้อม
ทังปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  50,000 บาท และ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  874,320 บาท (กองการศึกษา)     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ใน
อัตราเดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กอง
การศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท  รวม 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 584,610 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างทัวไป  ค่าตอบแทนและค่าตอบ
แทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  260,280  บาท  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  และจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้ดูแลเด็ก  เงินสมทบส่วน
ทีขาดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (ด้านการศึกษาท้องถิน)  ตําแหน่งผู้ดูแล
เด็ก  แก่พนักงานจ้างตามภารกิจทีปฏิบัติในกองการ
ศึกษา  จํานวน  324,330  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองการศึ
กา)     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างทัวไป  และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ทีปฏิบัติงานในกองการศึกษา  และจ่ายเป็นเงิน
สมทบส่วนทีขาดจากเงินอุดหนุน  (ด้านการศึกษาท้องถิน)  ตําแหน่งผู้
ดูแลเด็ก  ทีปฏิบัติงานในกองการศึกษา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการ
ศึกษา)     

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร   ค่าเย็บหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  สือประชาสัมพันธ์ทุกประเภท  เช่น  แผ่น
พับ  สติกเกอร์  ฯลฯ  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่าย
อืนเพือให้ได้มาซึงบริการ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิง
ก่อสร้าง  ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (กองการศึกษา)     

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนําดืมกระดาษ   ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  ฯลฯ   ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองการศึกษา)     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น  หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  ฯลฯ  ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา  ตังจ่ายจาก
เงินหนุนทัวไป (กองการศึกษา)     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  ผงซักฟอก  สบู่  ไม้
กวาด  แก้วนํา  ถังนํา  นํายาล้างจาน  ผ้าเช็ดมือ  ไม้ถูพืน  เข่งไฟ
เบอร์  จอบ  คราด  บุ้งกี  ตะกร้า  ถังขยะพลาสติก  ถังแกลลอน  ถังขยะ
แบบแยกขยะแห้ง  -  ขยะเปียก  แปรงขัดพืน  นํายาทําความ
สะอาด  กระดาษชําระ  ฯลฯ  เพือไว้ใช้ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
ตําบลท่าปลา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)     
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ก่อสร้าง  เช่น  ขวาน  เลือย  มีด  เชือก  ฯลฯ
  ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (กองการศึกษา)     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  นํามัน
แก็สโซฮอล์  ฯลฯ  สําหรับใช้กับเครืองตัดหญ้า  เพือดูแลสนามหญ้าของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลาให้มีความสะอาด  สวยงามและ
ปลอดภัย  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษา)     

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์
พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์  เช่น  ใบมีด  เชือก  ผ้า
ใบหรือผ้าพลาสติก  ฯลฯ  เพือจัดและตกแต่งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าปลา  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษา)     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นป้าย  วีดีโอ  เทป  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  (กองการศึกษา)     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้เกียวกับเครือง
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึก         เมมโมรี เมมบอร์ด แผ่นบันทึกข้อมูลการ
บันทึกลงโปรแกรม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองการศึกษา)     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (กองการศึกษา)     

งบลงทุน รวม 56,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,200 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองซักผ้า จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15
 กิโลกรัม  จํานวน   1  เครือง  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี
-  เป็นขนาดทีสามารถซักผ้าแห้งได้ครังละไม่น้อยกว่าทีกําหนด
-  เป็นเครืองแบบถังเดียว เปิดฝาบน
-  มีระบบปันแห้งหรือหมาด                                                     
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561   (โครงการ
จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564
) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 2) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี 2562  หน้า  20   ลําดับที 16 )    (กองการศึกษา)     
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เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 10,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิว  จํานวน  1
  เครือง  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี
-  เป็นเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครืองยนต์ แบบมือถือ
-  ใช้เครืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
-  ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซ๊ซี
-  เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
- ใบมีขนาดไม่น้อยกว่า  22 นิว
- ใบมีตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561    (โครงการ
จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564
) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 2) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี 2562  หน้า  20   ลําดับที 15 )    (กองการศึกษา)     

เครืองตัดหญ้า จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน  จํานวน  1  เครือง  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี
-  เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
-  เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
-  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
-  พร้อมใบมีด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561  (โครงการ
จากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ.2561-2564 เพิม
เติม  เปลียนแปลง ฉบับที 2 : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2562
  หน้า  19 ลําดับที 14)  (กองการศึกษา)     
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED สี  จํานวน  1  เครือง
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี
-  เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copies, Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
-  มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
-  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base -T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  22 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A 4 (ขาวดํา และสี)ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดี
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Castom
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2561  ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาล
ตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 2
) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2562  หน้า  20   ลําดับที 17
 )    (กองการศึกษา)
    

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,702,350 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,102,350 บาท
ค่าใช้สอย รวม 625,550 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้าประชุมหรืออบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ  เพือเพิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากรและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของเทศบาล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (โครงการจากแผน
พัฒนาท้องถินสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  - 2564  :  โครงการ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2562  หน้า  184 ลําดับที 1)  (กองการ
ศึกษา)         
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โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาสี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลท่าปลา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่ง
ขัน  ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
เหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล  ค่าชุดกีฬา  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
หารแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
. 2561  - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2562
  หน้า  133 ลําดับที 5)  (กองการศึกษา)         

โครงการเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียน การสอน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียน การสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าจ้างเหมาจัด
ตกแต่งสถานทีจัดงาน ค่าป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ผลงาน
ต่างๆ ของเด็ก  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมหารแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2559  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนา
สีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี  2562  หน้า  133 ลําดับที 8)  (กองการศึกษา)     

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ  โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืม
ไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าป้าย
โครงการ   ค่าเช่าเวที  ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  เงิน
รางวัลการแสดงบนเวที  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมหารแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  จัดตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  -
 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2562  หน้า 136  ลําดับ
ที  21)  (กองการศึกษา)     
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 435,550 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา  ดังนี
(1)  อาหารกลางวันสําหรับเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าปลา อัตรามือละ 20 บาท จํานวนเด็ก 60
 คน จํานวน 245 วัน   จํานวน   294,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปีเทศบาล
ตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2562  หน้า  132 ลําดับที 2)  (กองการศึกษา)
(2)  ค่าจัดการเรียนการสอน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตําบลท่า
ปลา    จํานวน  102,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสือการเรียน
การสอน  วัสดุการศึกษา  และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก  ค่า
สาธารณูปโภค และครุภัณฑ์อืนทีจําเป็น  อัตราคนละ 1,700 บาท  จํานวน
เด็ก 60 คน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปีเทศบาล
ตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  132 ลําดับที 2)  (กองการศึกษา)
(3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตําบลท่า
ปลา    จํานวน  39,550  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี  ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าเครือง
แบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี และ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน อัตราคนละ 430บาท/ปี  จํานวนเด็ก  35 คน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา
พ.ศ. 2561  - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561
  หน้า  132 ลําดับที 2)  (กองการศึกษา)     

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้แก่ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลท่าปลา

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรมผู้ปกครองของเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา  โดยมีค่าใช้จ่าประกอบด้วย  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมหารแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  -
 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2562  หน้า  132
  ลําดับที 4)  (กองการศึกษา)     
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ค่าวัสดุ รวม 1,476,800 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,476,800 บาท

"เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม  (นม)  ดังนี
1.  อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่า
ปลา จํานวน            124,800  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา  จํานวน  60 คน  จํานวน  260
 วัน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2562  หน้า  133 ลําดับที 7)  (กองการศึกษา)
2.  อาหารเสริม (นม) โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์  1  จํานวน   1,352,000
  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนท่าปลา
อนุสรณ์ 1     จํานวน  650 คน  จํานวน  260  วัน  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
.2561  - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2562
  หน้า  136 ลําดับที 23)  (กองการศึกษา)"     

งบเงินอุดหนุน รวม 2,600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,600,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 จํานวน 2,600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนท่าปลา
อนุสรณ์ 1   จํานวน  650  คน  จํานวน  200 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  -
 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2562  หน้า  137
 ]ลําดับที 25)  (กองการศึกษา)
     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,085,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,821,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,821,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 539,880 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
รวม 12 เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล เพือจ่ายตามบัญชีแนบท้ายคําสังเลือนขัน
เงินเดือนครังที 1 และครังที 2 (ข้อมูลตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขฯ ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท รวม 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,164,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 4 อัตรา ตําแหน่งพนักงานจ้างทัวไปจํานวน 5 อัตรา  
รวม 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 75,060 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 4อัตรา พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 5 อัตรา
รวม 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 253,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร เย็บหนังสือ ธรรมเนียมต่าง ๆ สือประชา
สัมพันธ์ทุกชนิด ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอืน
เพือให้ได้มาซึงบริการ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมหรือ
อบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพือเพิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากรและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปรากชารในหรือนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างเทศบาล
ตามระเบียบดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิง
ก่อสร้าง ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ  ตังจ่ายเงินอุดหนุนทัว
ไป (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 33,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เครืองเขียนแบบพิมพ์
ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก สมุด ปากกา ดินสอ เป็นต้น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายาฆ่าเชือโรค นํายาฆ่าแมลง
ชนิดต่างๆ นํายาฆ่าแมลงทีใช้ผสมนํามัน ในการพ่นหมอก
ควันกําจัดยุง แมลงวัน ทรายอะเบท และยาฆ่าแมลงนําโรค
ชนิดต่างๆ และอืนๆ   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นป้าย วีดีโอ เทป ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (กองสาธารณสุขฯ)

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  09:59:08 หน้า : 34/53



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้เกียวกับเครืองคอมพิวเตอร์
เช่น หมึก เมมโมรี เมมบอร์ด แผ่นบันทึก
ข้อมูลการบันทึกลงโปรแกรม ฯลฯ  ตังจ่ายเงินอุดหนุนทัวไป(กองสาธารณ
สุขฯ)

งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้า จํานวน 11,000 บาท
เครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน มีคุณลักษณะดังนี
   - เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
   - เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
   - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
   - พร้อมใบมีด
ครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับ
ที 2) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2562  หน้า  20   ลําดับ
ที 18 )  (กองสาธารณสุขฯ)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 275,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ตามแนวทางการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกฟ้า
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลัษณ์ อัคราชกุมารี เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้
ความรู้ กิจกรรมรณรงค์ ค่าจัดซือนํายาเคมี วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆใช้ในการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทําหมันและคุมกําเนิดสัตว์เลียงของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลท่าปลาจัดซือวัสดุอืน ๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี 2562  หน้า  153 ลําดับที 5 )  (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคเอดส์ เพือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ การดูแลตนเองและผู้อืน
เกียวกับโรคเอดส์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี 2562  หน้า  154 ลําดับที 6 )  (กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลสิงแวดล้อมตลาดสดเทศบาลตําบลท่าปลา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงสุขาภิบาลสิงแวดล้อมตลาดสด
เทศบาลตําบลท่าปลา ให้มีด้านสุขาภิบาลและสิงแวดล้อมให้ถูก
สุขลักษณะ    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564): โครงการภายใต้แนว
ทางการพัฒนาปี 2562  หน้า  152 ลําดับที 3 )  (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี 2562  หน้า  152 ลําดับที 2 )  (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก,โรคไข้สมอง
อักเสบ,ไข้ชิคุณกุนยา,ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่,โรคไข้หวัดนก ฯลฯ

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ กิจกรรมรณรงค์ จัดซือนํายา
เคมี วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เพือ
เป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและสมองอักเสบ พร้อมทัง
กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและตัดวงจรชีวิตของลูกนํา ทังภายในโรงเรียน
และชุมชนภายนอก สถานทีราชการ ในเขตเทศบาลตําบลท่าปลา และโรค
ติดต่ออืน ๆ 
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี 2562  หน้า  153 ลําดับที 4 )  (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลเบืองต้น จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลเบือง
ต้น ให้แก่บุคลากรเทศบาลตําบลท่าปลา ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี 2562  หน้า  154 ลําดับที 7 )  (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง นํามันแก๊สโซฮอล์ ออโตลู๊ป ฯลฯ  สําหรับใช้กับ
เครืองตัดหญ้า เครืองพ่นยาและเครือพ่นสารเคมี  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  (กองสาธารณสุขฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข/เพืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชน ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ตามโครงการ
รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
จํานวน 6 ชุมชน ๆ ละ 6,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559 (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบล
ท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 2) : โครงการ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2562  หน้า  14   ลําดับที 2 )  (กองสาธารณ
สุขฯ)

โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข/เพืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชน ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ตามโครงการ
รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปาก
มดลูก  จํานวน 6 ชุมชน ๆ ละ 7,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับ
ที 2) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2562  หน้า  14   ลําดับ
ที 1)  (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิมไอโอดีน เสริมปัญญา จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข/เพืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชน ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ตามโครงการ
ส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิมไอโอดีน เสริม
ปัญญา จํานวน 6 ชุมชน ๆ ละ 7,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับ
ที 2) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2562  หน้า  15   ลําดับ
ที 3 )  (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย/ด้อยโอกาส 
ประจําปี 2562 กิงกาชาดอําเภอท่าปลา

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนผู้
ประสบภัย/ด้อยโอกาส  ประจําปี 2562 กิงกาชาดอําเภอท่าปลา ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ
.ศ. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี 2562  หน้า  196 ลําดับที 2 )  (กองสวัสดิการ)(ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,640,880 บาท
งบบุคลากร รวม 1,286,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,286,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 686,040 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล 
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  
ตําแหน่ง นายช่างโยธา รวม 12 เดือน
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล เพือจ่ายตามบัญชี
แนบท้ายคําสังเลือนขันเงินเดือน ครังที 1 และครังที 2 (ข้อมูลตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ) ตังจ่ายจากเงินรายได้(กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาทรวม12เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 516,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  2 อัตรา
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างทัวไป 3  อัตรา
ตําแหน่ง  คนงานทัวไปปฏิบัติหน้าทีช่างศิลป์
ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
ตําแหน่ง  คนงานทัวไปปฏิบัติหน้าทีช่างกล  รวม12เดือน 
(ข้อมูลตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ  2 อัตรา
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างทัวไป 3  อัตรา
ตําแหน่ง  คนงานทัวไปปฏิบัติหน้าทีช่างศิลป์
ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
ตําแหน่ง  คนงานทัวไปปฏิบัติหน้าทีช่างกล  รวม12เดือน 
(ข้อมูลตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 332,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ทีปฏิบัติงาน
ในสํานักปลัดเทศบาลซึงเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ                                                                                        
     - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดัง
นี                                                                                                  
   1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร   ค่าเย็บหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  สือประชาสัมพันธ์ทุกประเภท  เช่น  แผ่น
พับ  สติกเกอร์  ฯลฯ  ค่าจ้างออกแบบ และรับรองรองแบบ ค่าจ้าง
เหมาบริการและค่าใช้จ่ายอืนเพือให้ได้มาซึงบริการ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง)     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข่าร่วมประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้าประชุมหรืออบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ  เพือเพิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากรและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการจากแผนพัฒนา
สีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี  2562  หน้า  188 ลําดับที 1)  (กองช่าง) 

โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลตําบลท่าปลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลตําบลท่า
ปลา  เพือความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
. 2561  - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2562  หน้า  140 ลําดับที 2)  (กองช่าง)    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิง
ก่อสร้าง  ค่าซ่อมแซมพืนเวที  ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองช่าง)   

ค่าวัสดุ รวม 88,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนําดืม  กระดาษ   ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  ฯลฯ   ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ก่อ
สร้าง  เช่น  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  ตะปู  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ยางนอก ยางใน  สายไมล์  ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองช่าง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์
พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์  เช่น  ใบมีด  เชือก  ผ้า
ใบหรือผ้าพลาสติก  ฯลฯ  เพือจัดและตกแต่งบริเวณสํานักงานเทศบาล
ตําบลท่าปลา  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 2,022,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายจัดซือ - เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
         (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะพืน
ฐานดังนีคือ  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย
-  มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB - มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจร
หลักทีมีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2)
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จํา หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3)
-  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
 - มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย - มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LED หรือดี
กว่า มCีontrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิว    จํานวน 1 หน่วย
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2561  ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติม เปลียนแปลง (ฉบับที 2) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี 2562  หน้า  19   ลําดับที 12 )  (กองช่าง)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงเมรุวัดท่าปลา (โดยการก่อสร้างหลังคาคลุมเมรุ) จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงเมรุวัดท่าปลา โดยการก่อสร้าง
หลังคาคลุมเมรุ  กว้าง 25 เมตร  ยาว 20 เมตร สูง 10.5 เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่าปลากําหนด  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่า
ปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 2) : โครงการ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2562  หน้า  6  ลําดับที 6)  (กองช่าง)
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โครงการปรับปรุงเมรุวัดเนินสว่าง (โดยการก่อสร้างหลังคาคลุมเมรุ) จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงเมรุวัดเนินสว่าง โดยการก่อ
สร้างหลังคาคลุมเมรุ  กว้าง 25 เมตร  ยาว 20 เมตร สูง 10.5 เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่าปลากําหนด  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่า
ปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 2) : โครงการ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2562  หน้า  6  ลําดับที 7)  (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 135,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น  หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  ฯลฯ ใช้ในกิจการไฟฟ้าสาธารณะ   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  นํามัน
แก็สโซฮอล์  ฯลฯ  สําหรับยานพาหนะทีใช้ในงานไฟฟ้าสาธารณะของกอง
ช่าง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าสาธารณะเกินสิทธิให้กับสํานักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)
หมายเหตุ  เนืองจากเทศบาลตําบลท่าปลา ได้เพิมจุดติดตังไฟฟ้า
สาธารณะ ส่องสว่างเพือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

งานสวนสาธารณะ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้  ตัดต้นไม้  กิงไม้ ทีขวางเส้น
ทางจราจรหรืออาจเป็นอันตรายต่อประชาชนและถางหญ้าบริเวณสองข้าง
ทาง  พืนทีสาธารณะในเขตเทศบาล  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว   ใช้ในการดูแลสวน  สนาม
ต่าง ๆ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขฯ)   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เครือง  นํามันเบนซิน  นํามันแก็สโซฮอลล์  สําหรับการใช้ในงานสวน
สาธารณะ  หรือเครืองจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีใช้ในการ
ปรับสภาพพืนทีในเขตเทศบาลตําบลท่าปลา  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (กองช่าง) 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 355,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 355,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขุด ฝังกลบขยะ ค่าบริการพืนทีทิงขยะ ฯลฯ
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี 2562  หน้า  141 ลําดับที 2 )  (กองสาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรวมพลังชุมชนคนท่าปลาลดปัญหาขยะมูลฝอย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรวมพลังชุมชนคนท่า
ปลาลดปัญหาขยะมูลฝอย เพือสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติ
ในการลดปริมาณขยะในพืนที สร้างมูลค่าของขยะ สร้างรายได้จากขยะ
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี 2562  หน้า  141 ลําดับที 1 )  (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม่
กวาด แก้วนํา ถังนํา นํายาล้างจาน ผ้าเช็ดมือ ไม้ถูพืน เข่งไฟ
เบอร์ จอบ คราด บุ้งกี ตะกร้า ถังนํา ถังพลาสติก กังแกลลอน ถังขยะแบบ
แยกขยะแห้ง-ขยะเปียก แปรงขัดพืน นํายาทําความสะอาด กระดาษ
ชําระ ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู ท่อ คสล
. ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางรถ
ยนต์ ฯลฯ รถยนต์ส่วนกลางทีใช้งานในกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เครือง ฯลฯ สําหรับใช้ในรถบรรทุกขยะ และรถยนต์ใช้ทัวไป ของกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณ
สุขฯ)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมี ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พันธุ์พืช วัสดุเพาะชํา ฯลฯ และจัดซือปุ๋ยเพือบํารุงต้นไม้ทีเทศบาลได้
รณรงค์ให้ประชาชนปลูก ตามโครงการ “หนึงคน หนึงฝน หนึงต้น เพือ
ประชาชนชาวไทย”  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายทีใช้ในการเก็บขยะ เช่น เครือง
แบบ ถุงมือ ถุงเท้า ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานในการเก็บขยะ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก ปริมาตรถังบรรจุขยะ
มูลฝอยไม่น้อยกว่า 120 ลิตร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจาก
แผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ
. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี 2562  หน้า  141 ลําดับที 3)  (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 823,700 บาท
งบบุคลากร รวม 603,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 603,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 321,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
รวม 12 เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
เพือจ่ายตามบัญชีแนบท้ายคําสังเลือนขันเงินเดือน ครังที 1 และ
ครังที 2 (ข้อมูลแผนอัตรากําลัง 3 ปี ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
สวัสดิการ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ อัตราเดือนละ
3,500.-บาท รวม 12 เดือน (ข้อมูลแผนอัตรากําลัง 3 ปี) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองสวัสดิการ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป 2
 อัตรา
ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป ปฏิบัติหน้าทีพัฒนาชุมชน
ตําแหน่ง  พนักงานจ้างทัวไป คนงานปฏิบัติหน้าทีเกษตร รวม 12
 เดือน (ข้อมูลแผนอัตรา 3 ปี)  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทัวไป 2 อัตรา
ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป ปฏิบัติหน้าทีพัฒนาชุมชน
ตําแหน่ง  พนักงานจ้างทัวไป คนงานปฏิบัติหน้าทีเกษตร รวม 12
 เดือน (ข้อมูลแผนอัตรา 3 ปี)  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการ)
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งบดําเนินงาน รวม 199,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ทีปฏิบัติงาน
ในสํานักปลัดเทศบาลซึงเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ                                                                                        
      - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบดัง
นี                                                                                                  
   1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (กองสวัสดิการ)

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ สือประชาสัมพันธ์ทุกประเภท เช่น แผ่นพับ สติกเกอร์ ฯลฯ
 ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอืนเพือให้ได้มาซึง
บริการ  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

จํานวน 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ทีเดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการ)    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อ
สร้าง ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (กองสวัสดิการ)
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ค่าวัสดุ รวม 42,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนําดืมกระดาษ   ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  ฯลฯ   ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการ)     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นป้าย  วีดีโอ  เทป ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (กองสวัสดิการ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้เกียวกับเครืองคอมพิวเตอร์
เช่น หมึก เมมโมรี เมมบอร์ด แผ่นบันทึกข้อมูลการบันทึกลง
โปรแกรม ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสวัสดิการ)     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอ่างเก็บนําห้วยภูนกเศรษฐกิจพอเพียง  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (กองสวัสดิการ)

งบลงทุน รวม 21,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก จํานวน  1 หลัง แบบ  2 บาน  มีมือจับชนิด
บิด  มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) ครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการ
จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 2) : โครงการภายใต้แนว
ทางการพัฒนาปี 2562  หน้า  20 ลําดับที  19)  (กองสวัสดิการ)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
    - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
    - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1
 หน่วย                                                                                           
      ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2561  ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติม เปลียนแปลง (ฉบับที 2) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี 2562  หน้า  20 ลําดับที 20)  (กองสวัสดิการ)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา และท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของ
ชาติ ศาสนา และท้องถิน  เช่น วันสําคัญของชาติ วันสําคัญทาง
ศาสนา กิจกรรมสําคัญของท้องถินและกิจกรรมอืน ๆ  ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ.2561 –
 2564 : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2562 หน้า 159  ลําดับ
ที 1
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม
การปลูกพืชผักสวนครัว รัวกินได้แก่ชุมชน เพือประหยัดรายจ่าย เพือเพิม
รายได้ในครัวเรือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี เทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561  -  2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2562  หน้า  129  ลําดับที 1)  (กองสวัสดิการ)    

โครงการสนับสนุนสิงพิมพ์ให้แก่ทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําชุมชน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือพิมพ์หรือหนังสืออืน  พร้อมแท่นหนังสือพิมพ์
ให้แก่ชุมชน จํานวน 6 ชุมชน ตามโครงการสนับสนุนสิงพิมพ์ให้แก่ทีอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจําชุมชน  เพือเป็นแหล่งเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ตังจ่ายจากอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี เทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561  -  2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2562  หน้า  131 ลําดับที 1)  (กองสวัสดิการ)    

โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูง
วัย  เพือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพิมคุณค่าความภูมิใจ เพือสร้าง
ขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้บุตรหลาน คนให้ครอบครัวมี
ความรักความอบอุ่น และมีกิจกรรมทําร่วมกัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี เทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561  -  2564 เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 2)  :  โครงการ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2562  หน้า  12 ลําดับที 1)  (กอง
สวัสดิการ)    

โครงการเอ้ยอ้ายสอนน้องอ่านหนังสือ จํานวน 45,000 บาท
เพือเป็นค่าดําเนินการโครงการเอ้ยอ้ายสอนน้องอ่านหนังสือ ในการส่ง
เสริมให้พีสอนน้องในการรักการอ่านหนังสือ  มีลานสร้างสรรค์กิจกรรม
ต่าง ๆ สําหรับเด็ก เพือเพิมทักษะการเรียนรู้ และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  สร้างความรักระหว่างพีกับน้อง และครอบครัว  มีกิจกรรมทํา
ร่วมกัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี เทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561  -  2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2562  หน้า  131 ลําดับที  2)  (กองสวัสดิการ)    
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการออกกําลัง
กาย เช่น การอบรมให้ความรู้ กิจกรรมออกกําลังกาย ให้แก่บุคลากร
เทศบาลตําบลท่าปลา และประชาชนทัวไป
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี 2562  หน้า  161 ลําดับที 8 )  (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการสนับสนุนนักกีฬา/บุคลากรตําบลท่าปลาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนนักกีฬา/บุคลากร เทศบาล
ตําบลท่าปลาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ  เพือส่งเสริมการออก
กําลังกาย  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ
. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2562  หน้า  161
 ลําดับที 9 )  (สํานักปลัดเทศบาล)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการงานสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอําเภอท่าปลา จํานวน 250,000 บาท
เพือเป็นค่าดําเนินการโครงการสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีและของดี
อําเภอท่าปลา  เพือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน เช่น ประเพณีแห่ผีตลก  ประเพณีดังเดิมของ
คนท่าปลา  ส่งเสริมการท่องเทียว  ทําให้ประชาชนมีความรักความภูมิใจ
ถินฐานบ้านเกิด
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของบรรพบุรุษ  รู้สึกรักและ
ช่วยกันเผยแพร่ให้กับประชาชนทัวไปได้  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับ
ที 2) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2562  หน้า  13   ลําดับ
ที  1)  (กองสวัสดิการ)

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  09:59:08 หน้า : 49/53



โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดงานวันสงกรานต์ เพือส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) : โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี 2562  หน้า  160   ลําดับที  1)  (สํานักปลัดเทศบาล)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการประเพณีก๋วยสลาก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการก๋วยสลาก วัดเนินสวน  เพือส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน ประ
เพณี ก๋วยสลาก เป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาประเพณีดังเดิมของคน
ท่าปลา  ส่งเสริมการท่องเทียว  ทําให้ประชาชนมีความรักความภูมิใจถิน
ฐานบ้านเกิด
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของบรรพบุรุษ  รู้สึกรักและ
ช่วยกันเผยแพร่ให้กับประชาชนทัวไปได้  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับ
ที 2) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2562  หน้า  16   ลําดับที 1
) (กองสวัสดิการ)

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบํารุงรักษาสิงแวดล้อม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการบํารุงรักษาสิงแวดล้อม เพือดูแลรักษา
ต้นไม้และสิงแวดล้อมในเขตเทศบาล เช่น การดายหญ้า รดนํา พรวน
ดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งต้นไม้ ฯลฯ ให้เทศบาลตําบลท่าปลา มีความร่มรืน มี
พืนทีสีเขียวเพิมขึนตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564): โครงการ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2562  หน้า  139 ลําดับที 5)  (กองสาธารณ
สุขฯ)

โครงการรักษ์ป่าชุมชนห้วยภูนก จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดอบรม ค่าจัดทําเอกสารในการ
เผยแพร่ สร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ เพือให้รู้จักการ
ดําเนินดูแลป่าชุมชนห้วยภูนก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการจัดประชุมคณะ
กรรมการชุมชน เพือประกาศดําเนินการตามโครงการ ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมปลูกป่าและทําแนวกันไฟ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ
. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี 2562  หน้า  139 ลําดับที 6)  (กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 42,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 42,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 42,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของตลาดสดเทศบาลตําบลท่าปลา  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (กองคลัง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,861,380 บาท
งบกลาง รวม 6,861,380 บาท
งบกลาง รวม 6,861,380 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 184,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าประกันสังคมในอัตราร้อยละสิบ ของค่าจ้างทีจ่ายให้
ลูกจ้างรายเดือน เพือจ่ายเป็นเงินสมทบร้อยละห้า และเงินค่าประกันสังคม
ทีจ่ายแทนลูกจ้าง ในอัตราร้อยละห้า ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
(ตามพรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533) ตังจ่ายจากเงินรายได้  (งบกลาง)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 1,559,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายทัวไปตังช่วยเหลือกิจการประปา
เทศบาลตําบลท่าปลา  เนืองจากรายได้ของการประปาทีจัดเก็บเองไม่พอ
จ่าย เพือพัฒนากระบวนการผลิตนํา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการบริการนํา
ประปา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,992,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพสําหรับผู้สูงอายุ  ตามระเบียบการ
จ่ายเบียยังชีพให้กับผู้สูงอายุทีอยู่ในพืนทีเทศบาลตําบลท่าปลา
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี 2562  หน้า  173 ลําดับที 1 )  (กองสวัสดิการ)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,392,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพสําหรับคนพิการ ตามระเบียบการ
จ่ายเบียยังชีพให้กับคนพิการทีอยู่ในพืนทีเทศบาลตําบลท่าปลา
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี 2562  หน้า  173 ลําดับที 2)  (กองสวัสดิการ)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพสําหรับเอดส์  ตามระเบียบการ
จ่ายเบียยังชีพให้กับเอดส์ทีอยู่ในพืนทีเทศบาลตําบลท่าปลา
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี 2562  หน้า  173 ลําดับที 3)  (กองสวัสดิการ)
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สํารองจ่าย จํานวน 218,503 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีทีจําเป็นซึงไม่ได้ตังงบประมาณไว้ล่วงหน้า ตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2541  ข้อ 19   (การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ)  ตังจ่าย
จากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการจราจรทีเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน ตาม
หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0307/ว 3534  ลงวันที  20
  ธันวาคม  2536  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0301.4/ว
 3889  ลงวันที  29 พฤศจิกายน 2538 เช่น จัดซือ สีทาถนน แปรง
ทาสี หลอดไฟฟ้าจราจร  เครืองหมายจราจร  ฯลฯ  ค่าจ้างตีเส้น
จราจร  ทางข้าม  ทางม้าลาย  เส้นบังคับช่องทางเดินรถ   ในบริเวณถนน
สายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตําบลท่าปลา ตังจ่ายจากเงินรายได้  (โครงการ
จากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2562  หน้า  127 ลําดับที  2)  (สํานักปลัด
เทศบาล)

โครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน  (กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลท่าปลา)

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน  50  %  จาก
เงินค่ารายหัว  40  บาท ของจํานวนประชากรทีใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า  (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลท่าปลา)  ตามหนังสือ
จังหวัดอุตรดิตถ์  ด่วนทีสุด  ที  มท  0886.3/6499  ลงวัน
ที  27  เมษายน  2550  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (โครงการจากแผนพัฒนา
สีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี  2562  หน้า  155  ลําดับที  10)  (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาทียากจนหรือด้อย
โอกาส

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
นักศึกษาทียากจนหรือด้อยโอกาส  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที  มท  0808.0/ว 1365  ลงวันที  30  เมษายน  2550  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ
.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2562  หน้า  137 ลําดับที 26)  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาล จํานวน 29,677 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทยเป็นรายปี ในอัตราร้อยละเศษหนึงส่วนหก
ของรายรับจริงในปีล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาด
เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)แต่ทังนีไม่เกินห้า
แสนบาท (ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2558)
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 308,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท) ตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายรับทุกหมวด ทุกประเภท ทังนีไม่รวมรายได้จากพันธบัตร 
เงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้  (ฐานอํานาจตามระเบียบและหนังสือ
สังการที มท 0808.5/ว35 ลงวันที 29 สิงหาคม พ.ศ.2556
และนส.ที มท 0808.5/ว 28 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559)  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
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เทศบาลตําบลท่าปลา

เขต/อําเภอ ท่าปลา    จังหวัดอุตรดิตถ์

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

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ ท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  -    

พืนที 2.91 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 2,353 คน

ชาย 1,122 คน

หญิง 1,231 คน

ข้อมูล ณ วันที 3 ตุลาคม 2561



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลท่าปลา

อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 32,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 456,900 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเพิม
ขึน
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 12,900 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากมีการประเมินภาษีบํารุงท้องที
ใหม่
ภาษีป้าย จํานวน 44,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเพิม
ขึน
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 150,400 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 250 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะมีผู้ขออนุญาตน้อยลง
จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน ก่อสร้างหรือดัด
แปลงอาคาร ค่าใบรับรองฯตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ
. 2552 
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 120,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บในอัตราที
สูงขึน
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 2,350 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาคาดว่าจะมีผู้มาขอรับบริการเท่าเดิม
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาคาดว่าจะมีผู้ทําผิดกฎจราจรเพิมขึน
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะมีผู้รับงานจ้างส่งงาน
เกินกําหนดสัญญาจ้าง
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 5,850 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการลดลง
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 150 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตลดลง
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 300 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตเพิม
ขึน
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ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 11,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตลดลง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 520,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะมีผู้เช่าทีวางของขาย
ในตลาดสด เช่าสถานที เช่าทรัพย์สินอืน ๆ ลดลง
ดอกเบีย จํานวน 120,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าอัตราดอกเบียเงินฝากลด
ลง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 17,700 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะมีการขายแบบแปลน
จากโครงการก่อสร้างลดลง
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 7,700 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตํากว่าปีที
ผ่านมา (จากรายได้อืน ๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายได้หมวดหนึงหมวดใด ดัง
กล่าว ข้างต้น หรือมีระเบียบคําสังกําหนดให้อยู่ในหมวดนี)

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,105,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 370,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 900,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม
ภาษีสุรา จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่า
เดิม
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิม
ขึน
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่า
เดิม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 55,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่า
เดิม
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 15,750,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 15,750,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านเนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม
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ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลท่าปลา

อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,014,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,361,160

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,555,480

แผนงานสาธารณสุข 2,360,780

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,230,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 953,700

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 300,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 300,000

แผนงานการพาณิชย์ 42,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 6,861,380

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 32,000,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติม มาตรา มาตรา 62 วรรคสาม  จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตําบลท่าปลา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 32,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
32,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลท่าปลาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลท่าปลา
อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลท่าปลามีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

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

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

(นายสุรินทร์ ปริมาณ)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลท่าปลา

เห็นชอบ

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

(นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ)

ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 6,499,507.52 6,840,460.00 6,861,380.00

งบบุคลากร 11,611,127.00 12,017,040.00 13,003,470.00

งบดําเนินงาน 5,081,597.31 7,426,600.00 7,063,150.00

งบลงทุน 2,544,850.00 3,085,900.00 2,277,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,144,545.32 2,630,000.00 2,795,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 28,881,627.15 32,000,000.00 32,000,000.00

รวม 28,881,627.15 32,000,000.00 32,000,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลท่าปลา
อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,014,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,361,160

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,555,480

แผนงานสาธารณสุข 2,360,780

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,230,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 953,700

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 300,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 300,000

แผนงานการพาณิชย์ 42,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 6,861,380

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 32,000,000




