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ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภา เทศบาลต าบลเกาะเต่า 

 บดันี ้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร ของเทศบาลต าบลเกาะเต่า จะได้เสนอร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลเกาะเต่าอีกครัง้หนึ่ง  ฉะนัน้ ในโอกาสนีค้ณะผู้บริหาร จึงขอแถลงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทกุท่านได้ทราบถึงสถานะการคลงั  ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปนี ้

 

 1.  สถานการณ์คลัง 
  1.1  งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
   ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   ณ   วนัที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เทศบาลต าบล 
เกาะเต่า  มีสถานการณ์การเงิน  ดงันี ้
   1.1.1  เงินฝากธนาคารทัง้สิน้   จ านวน     42,785,995.78    บาท 
   1.1.2  เงินสะสม                   จ านวน     21,380,731.15    บาท 
   1.1.3  ทนุส ารองเงินสะสม    จ านวน     13,680,363.33    บาท 
   1.1.4  รายการกนัไว้แบบก่อหนีผ้กูพนัและยงัไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  0  โครงการ  

รวม 0.00  บาท 
   1.1.5  รายการที่กนัไว้โดยยงัไม่ได้ก่อหนีผ้กูพนั จ านน   0  โครงการ รวม  0.00  บาท 
 
 2.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2561   ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
  (1)  รายรับจริงทัง้สิน้   20,542,370.08   บาท   ประกอบด้วย 

    หมวดภาษีอากร     จ านวน  9,731,586.33     บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนญุาต จ านวน  1,114,392.50   บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน     283,525.50   บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์    จ านวน     105,000.00   บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            จ านวน       24,860.00   บาท     
   หมวดรายได้จากทนุ    จ านวน                0.00     บาท 
   หมวดภาษีจดัสรร          จ านวน   9,283,005.36    บาท  
  (2) เงินอดุหนุนทัว่ไปตามภารกิจถ่ายโอน จ านวน  6,741,577.00   บาท 

 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบ 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
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  (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน                 บาท    ประกอบด้วย 
   งบกลาง      จ านวน    3,187,539.44    บาท 
   งบบคุลากร     จ านวน    6,360,736.00    บาท 
   งบด าเนินการ     จ านวน    7,451,166.86    บาท 
   งบลงทนุ     จ านวน        662,141.00    บาท 
   งบรายจ่ายอ่ืน     จ านวน                  0.00   บาท 
   งบเงินอดุหนนุ     จ านวน    1,316,000.00    บาท 
  (4)  รายจา่ยที่จ่ายจากเงินอดุหนนุฯ ระบวุตัถปุระสงค์  จ านวน        519,650.00    บาท 
  (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม      จ านวน               0.00    บาท 

(6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม     จ านวน      0.00    บาท 
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ของ 

 
 

เทศบาลต าบลเกาะเต่า 
อ าเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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บนัทกึหลกัการและเหตผุล 

ประกอบร่างเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  2562 
ของเทศบาลต าบลเกาะเต่า  

อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 

ด้าน   ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
               แผนงานบริหารทัว่ไป 17,022,170.00 
               แผนงานการรักษาความสงบภายใน 730,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
               แผนงานการศกึษา 6,734,676.00 
               แผนงานสาธารณสขุ 626,960.00 
               แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 150,000.00 
               แผนงานเคหะและชมุชน 16,274,380.00 
               แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 560,000.00 
               แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 2,150,000.00 
ด้านเศรษฐกิจ  
               แผนงานการเกษตร 60,000.00 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
               แผนงานงบกลาง 3,641,814.00  

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้ 47,950,000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลเกะเต่า 

อ าเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                   งาน                               

งบ 

งานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลงั รวม 

งบบุคลากร    
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,457,200 2,647,330 9,104,530 
งบด าเนินงาน    
   ค่าตอบแทน 376,000 67,000 443,000 
   ค่าใช้สอย 1,630,000 310,000 1,940,000 
   ค่าวสัด ุ 825,000 100,000 925,000 
   ค่าสาธารณูปโภค 345,000 40,000 385,000 
งบลงทุน    
   ค่าครุภณัฑ์ 1,540,000 0 1,540,000 
งบอุดหนุน    
   อดุหนนุส่วนราชการ 60,000 0 60,000 

รวม 13,857,840 3,164,330 17,022,170 

 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                       งาน                                   
งบ 

งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและ
ระงบัอคัคีภยั 

รวม 

งบด าเนินงาน   
   ค่าใช้สอย 280,000 280,000 
   ค่าวสัด ุ 250,000 250,000 
งบลงทุน   
   ค่าครุภณัฑ์ 200,000 200,000 

รวม 730,000 730,000 
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แผนงานการศกึษา 
                       งาน                                    

งบ 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
การศึกษา 

งานระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร    
   เงินเดือน (ผดด.) 938,280 0 938,280 
งบด าเนินงาน    
   ค่าตอบแทน 0 0 0 
   ค่าใช้สอย 1,312,150 100,000 1,462,150 
   ค่าวสัด ุ 763,246 0 763,246 
   ค่าสาธารณูปโภค 80,000 0 80,000 
งบลงทุน    
   ค่าครุภณัฑ์ 225,000 0 225,000 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,000,000 0 2,000,000 
งบเงนิอดุหนุน    
   เงินอดุหนนุส่วนราชการ 0 1,316,000 1,316,000 

รวม 5,318,676 1,416,000 6,734,676 
 
 
แผนงานสาธารณสขุ 
                       งาน                                   
งบ 

งานบริการสาธารณสขุและ
สาธารณสขุอ่ืน 

รวม 

งบดำ าเนินงาน   
   ค่าใช้สอย 510,000 510,000 
   ค่าวสัด ุ 6,960 6,960 
งบลงทุน   
   ค่าครุภณัฑ์ 50,000 50,000 
งบเงนิอุดหนุน   
   เงินอดุหนนุ เอกชน คคก.
หมู่บ้าน (สาธารณสขุ) 

60,000 60,000 

รวม 626,960 626,960 
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แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
                          งาน                                   
งบ 

งานสวสัดิการสงัคมและ 
สงัคมสงเคราะห์ 

รวม 

งบด าเนินงาน   
   ค่าใช้สอย 150,000 150,000 

รวม 150,000 150,000 
 
 
แผนงานเคหะและชมุชน 
                        งาน                             

งบ 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัเคหะและ

ชมุชน 

งานไฟฟ้าถนน 

 

งานก าจดัขยะ
มลูฝอยและ   
สิ่งปฏิกลู 

งานบ าบดั   
น า้เสีย 

รวม 

งบบุคลากร      
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,147,880 0 0 0 2,147,880 
งบด าเนินงาน      
   ค่าตอบแทน 88,000 0 0 0 88,000 
   ค่าใช้สอย 220,000 0 11,895,000 50,000 12,165,000 
   ค่าวสัด ุ 85,000 0 580,000 0 665,000 
   ค่าสาธารณูปโภค 0 0 30,000 0 30,000 
งบลงทุน      
   ค่าครุภณัฑ์ 181,500 0 300,000 0 481,500 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 697,000 0 0 697,000 

รวม 2,722,380 697,000 12,805,000 50,000 16,274,380 
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
                       งาน                                   
งบ 

งานสง่เสริมและสนบัสนนุความ         
เข้มแข็งของชมุชน 

รวม 

งบด าเนินงาน   
   ค่าใช้สอย 560,000 560,000 

รวม 560,000 560,000 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
                       งาน                                   
งบ 

งานกีฬาและ
นนัทนาการ 

งานศาสนา
วฒันธรรมท้องถิ่น 

งานวิชาการ
สง่เสริมและวาง
แผนการท่องเที่ยว 

รวม 

งบด าเนินงาน     
   ค่าใช้สอย 405,000 730,000 610,000 1,745,000 
   ค่าวสัด ุ 5,000 0 0 5,000 
งบลงทุน     
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 300,000 300,000 
งบเงนิอุดหนุน     
   เงินอดุหนนุส่วนราชการ 50,000 50,000 0 100,000 

รวม 460,000 780,000 910,000 2,150,000 
 
 

แผนงานการเกษตร 
                       งาน                                   
งบ 

งานสง่เสริมการเกษตร รวม 

งบด าเนินงาน   
   ค่าใช้สอย 50,000 50,000 
   ค่าวสัด ุ 10,000 10,000 

รวม 60,000 60,000 
 
 
แผนงานงบกลาง 
                       งาน                                   
งบ 

งบกลาง 

 

รวม 

งบกลาง   
   งบกลาง 3,641,814 3,641,814 

รวม 3,641,814 3,641,814 
 
 
 



 

 
ส่วนที่  3 

 
 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 

ของ 
 

 
เทศบาลต าบลเกาะเตา่ 

อ าเภอเกาะพะงนั  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
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รายการ รายรับจริิง   

ปี  2560 
ประมาณการ  
ปี  2561 

ประมาณการ   
ปี 2562 

รายได้จัดเก็บ    
    หมวดภาษีอากร 13,080,000.00 24,987,000.00  
    หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนญุาต 2,775,000.00 3,643,000.00  
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 250,000.00 300,000.00  
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 300,000.00 200,000.00  
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 100,000.00 100,000.00  
    หมวดรายได้จากทนุ 0.00 0.00  

รวมรายได้จัดเก็บ 16,505,000.00 29,230,000.00  
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดภาษีจดัสรร 11,395,000.00 10,720,000.00  
รวมรายได้ภาษีจัดสรร 11,395,000.00 10,720,000.00  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

   

    หมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป 8,100,000.00 8,000,000.00  
     หมวดเงินอดุหนนุตามวตัถปุระสงค์ 0.00 0.00  

รวมรายได้เงนิอุดหนุน 8,100,000.00 8,000,000.00  

รวม 36,000,000.00 47,950,000.00  

 

 

 

 

 

ค าแถลงงบประมาณรายรับ 
ประกอบร่างเทศบัญบัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  2562 
เทศบาลต าบลเกาะเต่า 

อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ประมาณการรายรับ                     รวมทัง้สิน้  47,950,000.00 แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บ 
หมวดภาษีอากร                           รวม    24,987,000.00   บาท    

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      จ านวน    23,637,000.00    บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ภาษีบ ารุงท้องที่                                        จ านวน      100,000.00     บาท   

 ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา  
 ภาษีปา้ย       จ านวน    1,000,000.00      บาท   
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 

อากรรังนกอีแอ่น       จ านวน      250,000.00     บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต            รวม  3,643,000.00 บาท    

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตขายสรุา    จ านวน     30,000.00     บาท 
 ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 

 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคมุอาคาร    จ านวน      40,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมลูฝอย                              จ านวน  2,500,000.00   บาท 
 ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
หรือสะสมอาหาร                 จ านวน     35,000.00 บาท 

 ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมปิด  โปรย ติดตัง้แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว 
การเพื่อการโฆษณา      จ านวน      5,000.00 บาท 

 ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
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 ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคมุ    จ านวน     10,000.00     บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตเป็นผู้ควบคมุ     จ านวน     10,000.00     บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์      จ านวน      5,000.00
 บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ       จ านวน    250,000.00
 บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก     จ านวน      20,000.00    บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบงัคบัท้องถิ่น    จ านวน      5,000.00
 บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าปรับการผิดสญัญา       จ านวน      20,000.00
 บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าปรับผู้กระท าความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์    จ านวน      5,000.00
 บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าปรับอ่ืน ๆ        จ านวน     3,000.00
 บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าใบอนญุาตรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกลู หรือมลูฝอย   จ านวน    10,000.00
 บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ากบัรับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าใบอนญุาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ  จ านวน    50,000.00
 บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าใบอนญุาตจดัตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม 



 อาหารในอาคารหรือพืน้ที่ใด ซึง่มีพืน้ที่เกิน 200 ตารางเมตร   จ านวน    10,000.00
 บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าใบอนญุาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   จ านวน    10,000.00
 บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าใบอนญุาตเก่ียวกบัการควบคมุอาคาร     จ านวน    10,000.00
 บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าใบอนญุาตเก่ียวกบัการโฆษณาโดยเคร่ืองขยายเสียง   จ านวน    10,000.00
 บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าใบอนญุาตอ่ืน ๆ       จ านวน    5,000.00
 บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    รวม     300,000.00 บาท   
 ดอกเบีย้เงินฝาก                         จ านวน   300,000.00
 บาท 

 ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม   200,000.00  บาท   
 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์          จ านวน   200,000.00
 บาท 

 ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                รวม   100,000    บาท  
ค่าขายแบบแปลน                                    จ านวน    50,000.00 บาท 

                      ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ       จ านวน    50,000.00 บาท 
                     ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

หมวดภาษีจัดสรร  รวม 10,720,000.00  บาท 
 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน   จ านวน      200,000.00     บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีที่ผ่านมา 



ภาษีมลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผน ฯ    จ านวน   7,000,000.00   บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 

ภาษีมลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายได้ ฯ    จ านวน   1,100,000.00   บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีที่ผ่านมา 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                              จ านวน      200,000.00   บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 

ภาษีสรุา       จ านวน      450,000.00   บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ภาษีสรรพสามิต       จ านวน   1,200,000.00   บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 

ค่าภาคหลวงแร่       จ านวน         50,000.00   บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม      จ านวน        20 ,000.00    บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่าจริงปีที่ผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กบ.ที่ดิน จ านวน       500,000.00   บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีที่ผ่านมา 
  

-14- 
ได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงนิอุดหนุน                   รวม   8,000,000.00  บาท 
       เงินอดุหนุนทัว่ไป                                                            จ านวน   8,000,000.00   บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2559 

ประมาณการ 
ปี 2550 

ประมาณการ 
ปี 2561 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 1,862,267.00 3,641,814.00  
งบบคุลากร 11,933,080.00 14,815,330.00  
งบด าเนินงาน 10,192,100.00   
งบลงทนุ 7,200,000.00 4,503,500.00  
งบรายจ่ายอ่ืน 381,859.00 0.00  
งบเงินอดุหนนุ 4,590,494.00 1,536,000.00  

รวมจ่ายจากงบประมาณ 36,000,000.00 47,950,000.00  
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลเกาะเต่า 
อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

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

โดยที่เป็นการสมควรตัง้งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศยันาจตามความในพระราชบญัญัติ 
เทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา 62 และมาตรา 65  จึงตราเทศบาลบัญญัติขึน้ไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเกาะเต่า 
และโดยอนมุตัิของ ผู้ว่าราชการจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ข้อ 1.  เทศบญัญัตินี ้เรียกวา่ เทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ข้อ 2.  เทศบญัญัตินี ้ให้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 
ข้อ 3.  งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้                            บาท 
ข้อ 4.  งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป จ่ายจากเงินรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป เป็น 
จ านวนรวมทัง้สิน้                                  บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงาน ได้ดงันี ้
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
      แผนงานบริหารงานทัว่ไป 17,030,170.00 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 730,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศกึษา 6,784,676.00 
     แผนงานสาธารณสขุ 626,960.00 
     แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 150,000.00 
     แผนงานเคหะและชมุชน 16,274,380.00  
     แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 560,000.00 
     แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 2,145,000.00 
ด้านการเศรษฐกจิ  
     แผนงานการเกษตร 60,000.00 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
      แผนงานงบกลาง 3,629,814.00 

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้ 47,950,000.00 
 

ข้อ  5.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 0 บาท ดงันี ้
 

แผนงาน ยอดรวม 
- 0.00 



รวมรายจ่าย 0.00 
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ข้อ 6.  ให้นายกเทศมนตรีปฏิบตัิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิให้เป็นไปตามระเบียบ 
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 

ข้อ 7.  ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญัตินี ้
 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  …………………………………………………             
 
 

 
         (ลงนาม) 
                          (นายไชยนัต์  ธุระสกลุ) 
                       นายกเทศมนตรีต าบลเกาะเต่า 
  
 
 
                            เห็นชอบ 
 
 
 

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

ต าแหน่ง………………………………….………………..… 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลเกาะเต่า 
อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

งานบริหารงานทั่วไป      รวม     13,857,840   บาท 
     งบบุคลากร      รวม       9,081,840   บาท 
          เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)      รวม   2,624,640   บาท 
 เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี           จ านวน      695,520    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกเทศมนตรี  

และรองนายกเทศมนตรี  ตัง้ตามระเบียบ มท.ว่าด้วย 
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบบัที่ 2) ปี 2557 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป ดงันี ้
- นายกเทศมนตรี (27,600 บาท/เดือน) จ านวน 1 อตัรา 
เป็นเงิน 331,200 บาท  
- รองนายกเทศมนตรี (15,180 บาท/เดือน) จ านวน 2 อตัรา 
เป็นเงิน 364,320 บาท   

 

 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี   จ านวน   120,000    บาท
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกเทศมนตรี 
  และรองนายกเทศมนตรี ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป ดงันี ้
  - นายกเทศมนตรี (4,000 บาท/เดือน) จ านวน 1 อตัรา  

เป็นเงิน  48,000 บาท 
  - รองนายกเทศมนตรี (3,000 บาท/เดือน) จ านวน 2 อตัรา  

เป็นเงิน 72,000 บาท 
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 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี   จ านวน     120,000     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งของนายกเทศมนตรี 
  และรองนายกเทศมนตรี ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป ดงันี ้
  - นายกเทศมนตรี (4,000 บาท/เดือน) จ านวน 1 อตัรา  

เป็นเงิน  48,000 บาท 
  - รองนายกเทศมนตรี (3,000 บาท/เดือน) จ านวน 2 อตัรา  

เป็นเงิน 72,000 บาท 

 

 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ  / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   จ านวน     198,720     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานกุารนายกเทศมนตรี และ 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป ดงันี ้ 
- เลขานกุารนายกเทศมนตรี (9,660 บาท/เดือน)  
จ านวน 1 อตัรา เป็นเงิน 115,920 บาท 
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (6,900 บาท/เดือน) จ านวน 1 อตัรา 
เป็นเงิน 82,800 บาท 
 

 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเกาะเต่า    จ านวน    1,490,400   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2554  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) ปี 2557 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป ดงันี ้
- ประธานสภาเทศบาล (15,180 บาท/เดือน) จ านวน 1 อตัรา 
เป็นเงิน 182,160  บาท 
- รองประธานสภาเทศบาล (12,420 บาท/เดือน) 
จ านวน 1 อตัรา เป็นเงิน 149,040 บาท 
- สมาชิกสภาเทศบาล (9,660 บาท/เดือน) 

  จ านวน 10 อตัรา เป็นเงิน  1,159,200   บาท 
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     เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม     8,534,000   บาท 

เงินเดือนพนกังาน       จ านวน  4,683,150    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงประจ าปี ของพนกังาน 

เทศบาล  จ านวน 15 อตัรา ตามแผนอตัราก าลงัสามปี 
พ.ศ. 2561-2563  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน        จ านวน       150,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนกังานเทศบาล 

ส านกัปลดั  ดงันี ้
- พนกังานเทศบาล ประเภทบริหารงานท้องถิ่น 
ต าแหน่ง ปลดัเทศบาล (นกับริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง) 
จ านวน 1 อตัรา (7,000 บาท/เดือน) เป็นเงิน 84,000 บาท 
- พนกังานเทศบาล ประเภททัว่ไป (ปง.) จ านวน 1 อตัรา 
(2,000 บาท/เดือน) เป็นเงิน 24,000 บาท  
- พนกังานเทศบาล (ครูผู้ดแูลเด็ก) เงินวิทยฐานะช านาญการ 
จ านวน 1 อตัรา (3,500 บาท/เดือน)  เป็นเงิน 42,000 บาท  
ตามแผนอตัราก าลงัสามปี พ.ศ. 2561-2563   ตัง้จ่ายจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป  
 

 เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน      168,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานเทศบาล  

จ านวน 3 อตัรา ตามแผนอตัราก าลงัสามปี พ.ศ. 2561-2563 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนการบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารทัว่ไป ดงันี ้

  - พนกังานเทศบาล ประเภทบริหารงานท้องถิ่น  
ต าแหน่ง ปลดัเทศบาล (นกับริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง)  
จ านวน 1 อตัรา (7,000 บาท/เดือน)  เป็นเงิน 84,000 บาท 

  - พนกังานเทศบาล ประเภทบริหารงานท้องถิ่น  
ต าแหน่ง รองปลดัเทศบาล (นกับริหารงานท้องถิ่น ระดบัต้น)  
จ านวน  1 อตัรา (3,500 บาท/เดือน) เป็นเงิน 42,000 บาท 

  - พนกังานเทศบาล ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ต าแหน่ง  
หวัหน้าส านกัปลดั/หวัหน้าฝ่าย (นกับริหารงานทัว่ไป ระดบัต้น)  



จ านวน 1 อตัรา (3,500 บาท/เดือน) เป็นเงิน 42,000 บาท 
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 ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง       จ านวน   3,092,850   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ ของ 

พนกังานจ้างตามภารกิจ และพนกังานจ้างทัว่ไป  
ตามแผนอตัราก าลงัสามปี พ.ศ. 2561-2563 ดงันี ้
- พนกังานจ้างตามภารกิจ และพนกังานจ้างทัว่ไป 
จ านวน 19 อตัรา เป็นเงิน 2,528,850 บาท  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 
- พนกังานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดแูลเด็ก) จ านวน 5 อตัรา 
(9,400 บาท/เดือน) เป็นเงิน 564,000 บาท  
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  

   

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง      จ านวน   440,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนกังานจ้างตามภารกิจ 

และพนกังานจ้างทัว่ไป ดงันี ้
- พนกังานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้างทัว่ไป  
จ านวน 15  อตัรา เป็นเงิน 320,000 บาท 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 
- พนกังานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดแูลเด็ก) จ านวน 5 อตัรา 
(2,000 บาท/เดือน) เป็นเงิน 120,000 บาท 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
ตามแผนอตัราก าลงัสามปี พ.ศ. 2561-2563  ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  
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งบด าเนินงาน         รวม                      บาท 
     ค่าตอบแทน        รวม   434,000  บาท 
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น    จ านวน      60,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 
 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหาร 

ทัว่ไป เช่น คณะกรรมการคดัเลือก สอบคดัเลือก คดัเลือกวิธีพิเศษโดย 
ไม่ต้องสอบแข่งขนั คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการ 
ก าหนดราคากลาง ช่างควบคมุงาน คณะกรรมการตรวจงานจ้าง  
คณะกรรมการหรือผู้ปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ฯลฯ 

      
     ค่าเบีย้ประชมุ        จ านวน      20,000      บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ประชมุให้กรรมการในคณะกรรมการสามญั  

คณะกรรมการวิสามญั และคณะกรรมการสามญัประจ าสภาเทศบาล  
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน 

 สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานกุารนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย 
ค่าเบีย้ประชมุกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตัง้จ่ายจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
 

     ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ     จ านวน      50,000      บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของ 

พนกังานเทศบาล พนกังานจ้างตามภารกิจ และพนกังานจ้างทัว่ไป  
ที่ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน 
งานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
 
 
 

                                                                                  
 
 
 
 
 



 
        -21- 

 

      ค่าเช่าบ้าน         จ านวน    234,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซือ้บ้านของพนกังานเทศบาล  
จ านวน  5  อตัรา ดงันี ้
- พนกังานเทศบาล จ านวน 5 อตัรา เป็นเงิน 198,000 บาท 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 
- พนกังานเทศบาล (ครูผู้ดแูลเด็ก) จ านวน 1 อตัรา เป็นเงิน  
36,000 บาท ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสว่นท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2559  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

 

     เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร       จ านวน       70,000     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศกึษาของบตุรพนกังาน 

นายกเทศมนตรี และพนกังานเทศเทศบาล จ านวน 3 อตัรา 
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศกึษา 
ของบตุรพนกังานสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2549) ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

 

ค่าใช้สอย         รวม 2,755,000   บาท 
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ       จ านวน  1,500,000   บาท 
 เพื่อเป็นค่าเย็บหนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ ค่าซกัฟอก ค่าตกัสิ่งปฏิกลู 
 ค่าระวางรถบรรทกุ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม 

และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบีย้ประกนั ค่าใช้จ่ายใน 
การด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง้ไฟฟ้า  
ค่าติดตัง้ประปา ค่าติดตัง้โทรศพัท์ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าภาษี 
บ ารุงท้องที่ หรือค่าภาษีอ่ืนใด ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจ่าย 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการเช่าทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ตัง้จ่าย 
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
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     รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ      จ านวน      195,000     บาท 
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ ค่ารับรองในการ 

ต้อนรับบุคคลหรือคณะบคุคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารค่าเคร่ืองด่ืม  
ค่าของขวญั ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวกบัการรับรอง 
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบคุคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน  
เยี่ยมชมศกึษาดงูาน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายค่ารับรองบุคคล 
ได้ไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของรายได้ปีที่ผ่านมา (ปี 2560)  
(19,584,385.09 บาท) และค่าเลีย้งรับรองในการประชมุสภาท้องถิ่น  
หรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
ตามหนงัสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค. 2548 ตัง้จ่ายจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

      

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร จ านวน     300,000     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเบีย้เลีย้งเดินทาง ค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่า 
 ยานพาหนะ ค่าเชือ้เพลิงหรือพลงังานส าหรับยานพาหนะ ค่าระวาง 
 บรรทกุ ค่าจ้างคนหาบหามและอื่น ๆ ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายที่ 
 จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบ 
 มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  

(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2559  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

 
 

     ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้       จ านวน      300,000     บาท 
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ค่าคณะกรรมการเลือกตัง้ ค่าวสัด ุ

และค่าอปุกรณ์ต่าง ๆ การรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ การใช้ข้อมลู 
ข่าวสารแก่ประชาชน และค่าใช้จ่าย และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  
ตามหนงัสือ ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561 
และหนงัสือ ที่ มท 0808.2/ว 3675  ลว. 6 ก.ค. 2561 ตัง้จ่าย 
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารทัว่ไป 
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     รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

     โครงการจดัท าวารเทศบาล            จ านวน      30,000      บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ 
 ประชาสมัพนัธ์และรายงานผลการด าเนินงานของเทศบาล ค่าระวาง 
 บรรทกุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการจดัท า 
 เอกสาร เผยแพร่ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน 
 ทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป  
    

     โครงการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผู้บริหารท้องถิ่น  
     สมาชิกสภาท้องถิ่น พนกังานสว่นท้องถิ่น และพนกังานจ้างของเทศบาล   
     ต าบลเกาะเต่า        จ านวน     200,000      บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัเตรียม ตกแต่งสถานที่ ค่าวสัด ุ 

อปุกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวิทยาการ ค่าของสมนาคณุ ค่าเช่าที่พกั 
 ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่ายานพาหนะ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเพื่ออบรม พฒันาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา พนกังานเทศบาลขององค์กรปกครองสว่น ท้องถิ่น  
ตามหนงัสือ ที่ มท มท 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561 ตัง้จ่ายจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป  

  

      โครงการบรูณาการปรับปรุงแผนพฒันาท้องถิ่น     จ านวน     30,000     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัเตรียม ตกแต่งสถานที่ ค่าวสัด ุ 

อปุกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ 
จ าเป็นในการจดังาน ฯลฯ เพื่อสง่เสริม สนบัสนุนการจดัท าแผนชมุชน และ 
กิจกรรมสนบัสนนุ การจดัประชมุประชาคมแผนพฒันาชุมชน การพฒันา 
ผู้น าชมุชน สร้างเครือข่ายองค์กรชมุชนและสนบัสนนุ การขบัเคลื่อน 
แผนชมุชนแบบบรูณาการเพื่อน าข้อมลูมาจดัท าเป็นแผนพฒันาท้องถิ่น  
ตามหนงัสือ ท่ี มท ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
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    โครงการเทศบาลสมัพนัธ์วนัขึน้ปีใหม่      จ านวน    50,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัเตรียม ตกแต่งสถานที่ ค่าวสัดอุปุกรณ์ 
ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการจดังาน 
เพื่ออบรม พฒันาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรและพนกังานท้องถิ่น 
ตามหนงัสือ ที่ มท มท 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561  
ตัง้จ่ายปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

 

     โครงการสง่เสริมความรู้คู่คณุธรรมพนกังานเทศบาล    จ านวน      50,000       บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจดัเตรียม ตกแต่งสถานที่ ค่าวสัด ุและอปุกรณ์  

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า 
อปุกรณ์ในการจดังาน ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ค่าวิทยากร ของสมนาคณุ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการจดังาน ฯลฯ เพื่ออบรม พฒันาองค์ความรู้ 
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนกังานเทศบาลขององค์กรปกครองสว่น 
ท้องถิ่น ตามหนงัสือ ที่ มท มท 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป  
      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       จ านวน      100,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

 
ค่าวัสดุ          รวม   810,000      บาท 
     วสัดสุ านกังาน        จ านวน    200,000      บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดสุ านกังาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  
 ไม้บรรทดั และอื่น ๆ ฯลฯ ที่ปรากฏในบญัชีจ าแนกงบประมาณรายจ่าย 
 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหาร 
 ทัว่ไป 
 

       วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ        จ านวน      10,000     บาท 
 เพื่อเป็นค่าจดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุเช่น ฟิวส์ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า  
 เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า ฯลฯ ที่ปรากฏในบญัชี  
 จ าแนกงบประมาณรายจ่ายตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 



 แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
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       วสัดงุานบ้านงานครัว       จ านวน    100,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง 
 ผงซกัฟอก น า้ยาท าความสะอาด กระดาษช าระ จาน ช้อน แก้วน า้ 

และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
 

     วดัสกุ่อสร้าง         จ านวน      5,000       บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น า้มนัทาไม้ ทินเนอร์  

สี แปรงทาสี และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

 

     วสัดยุานพาหนะและขนส่ง       จ านวน     50,000     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เช่น แบตเตอร่ี  
 ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจาก 
 เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
 

     วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น       จ านวน      200,000     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น เช่น น า้มนัดีเซล  

น า้มนัก๊าด น า้มนัเบนซิน น า้มนัเตา ถ่าน และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารทัว่ไป 

 

     วสัดวุิทยาศาสตร์และการแพทย์      จ านวน        30,000     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดวุิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น แอลกอฮอร์  
 ออกซิเจน เลือด สายยาง ทรายอะเบท น า้ยาเคมี และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหาร 
ทัว่ไป 

 

     วสัดโุฆษณาและเผยแพร่       จ านวน        10,000    บาท 
 เพื่อจดัซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ 
 พู่กนัและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบนัทกึเสียง หรือภาพยนตร์  

วีดีโอเทป แผ่นซีดี และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
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     วสัดคุอมพิวเตอร์        จ านวน       200,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบนัทกึข้อมลู 
 เทปบนัทึกข้อมลู หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ตลบัผงหมกึส าหรับเคร่ืองพิมพ์ แผ่นกรองแสง และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหาร 
ทัว่ไป 
 

     วสัดอ่ืุน ๆ         จ านวน         5,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดอ่ืุน ๆ ที่ไม่สามารถจดัซือ้ในวสัดปุระเภท 
 ที่ได้ตัง้งบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล 
 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  

งานบริหารทัว่ไป 
 
 ค่าสาธารณูปโภค        รวม    505,000      บาท 
     ค่าไฟฟ้า         จ านวน     450,000        บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านกังาน เทศบาลต าบลเกาะเต่า ท่าเทียบเรือ 

อเนกประสงค์เกาะเต่า และที่ใช้ในราชการอ่ืน ๆ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

 

     ค่าน า้ประปาและค่าน า้บาดาล       จ านวน        20,000     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้น า้ประปาของส านกังานเทศบาลต าบลเกาะเต่า  

ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์เกาะเต่า และที่ใช้ในราชการอ่ืน ๆ ตัง้จ่าย 
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

 

     ค่าบริการโทรศพัท์        จ านวน        10,000     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศพัท์ของส านกังานเทศบาลต าบลเกาะเต่า  

และที่ใช้ในราชการอ่ืน ๆ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

 

     ค่าบริการไปรษณีย์        จ านวน       10,000      บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าจดัซือ้ดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า 
 ตู้ไปรษณีย์ ค่าจดหมายลงทะเบียน และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่าย 

จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารทัว่ไป 
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     ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม      จ านวน       15,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการใช้ระบบ 

อินเตอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดงักลา่ว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
เก่ียวกบัการใช้บริการ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

  
งบลงทุน         รวม                 บาท 
     ค่าครุภัณฑ์         รวม       613,000   บาท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน        จ านวน  222,000   บาท 
  เคร่ืองเคลือบบตัร         จ านวน     15,000    บาท 

   เพื่อจดัซือ้เคร่ืองเคลือบเอกสาร รายละเอียดคณุสมบติั เช่น     
   ท าจากโลหะคณุภาพดี มีระบบเคลือบร้อนและเคลือบเย็นใน 
   เคร่ืองเดียวกนั มีระบบตดัไฟอตัโนมติั ระบบเคลือบฟอยล์/ 

ภาพถ่ายเคลือบเอกสารและภายถ่ายโดยไม่มีฟองอากาศ  
มีปุ่ มถอยหลงัหรือเมื่อใสพ่ลาสติกหรือใสพ่ลาสติกไม่ตรง  
มีสเกลหมนุปรับระดบัความร้อน ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

    ตู้ เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก       จ านวน    7,000   บาท 
  เพื่อจดัซือ้ตู้ เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จดัเก็บ 3 ชัน้  
  กระจกบานเลื่อนกระจก 2 ประต ูแผ่นชัน้วางปรับระดบัได้ 

2 แผ่น จ านวน 1 ตู้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป  
งานบริหารทัว่ไป 

             ผ้าม่านพร้อมอปุกรณ์                   จ านวน   200,000   บาท 
  เพื่อจดัซือ้ผ้านม่านบงัแสงพร้อมอปุกรณ์   

ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
 

     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       จ านวน   17,000    บาท 
  ตู้ครัว         จ านวน     17,000     บาท 

  เพื่อจดัซือ้ตู้ครัวแบบบานเกล็ด 3 บาน เปิดสงู ขนาด 

ขนาดไม่น้อยกว่า 150W*54D*190H โครงสร้างท า 

จากอลมูิเนียม  จ านวน 1 ตู้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป  
งานบริหารทัว่ไป           
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     ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      จ านวน    23,200    บาท 
      โทรทศัน์  LED (LED TV)       จ านวน      23,200     บาท 
           เพื่อจดัซือ้โทรทศัน์ LED (LED TV) ระดบัความละเอียด 

จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
คณุสมบติัตามมาตรฐานครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ปี 2561 ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
 

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       จ านวน  142,400   บาท 
  เคร่ืองคอมพิวเตอร์        จ านวน    66,000    บาท 
  เพื่อจดัซือ้คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) จ านวน  3  เคร่ือง   

เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค         จ านวน    21,000   บาท 
  เพื่อจดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล 

จ านวน 1 เคร่ือง เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐาน 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2561  ตัง้จ่ายจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารทัว่ไป 

 เคร่ืองพิมพ์เอกสาร         จ านวน    7,900   บาท 
  เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network  

แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง เกณฑ์ราคากลาง 
และคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  
พ.ศ. 2561  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

เคร่ืองสแกนเนอร์          จ านวน   18,000   บาท 
  เพื่อจดัซือ้เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร 

ระดบัศนูย์บริการ แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง เกณฑ์ราคากลาง 
และคณุลกัษณะพืน้ฐาน ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  
พ.ศ. 2561  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 



บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
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 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า         จ านวน    29,500   บาท 

เพื่อจดัซือ้เคร่ืองส ารองไฟฟ้า มีก าลงัไฟฟ้าด้านนอก 
ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) ส ารองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 
15 นาท ี จ านวน 5 เคร่ือง เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะ 
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561  ตัง้จ่าย 
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารทัว่ไป 

 

    ค่าปรับปรุงบ ารุงรักษา       จ านวน   200,000   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง เช่น  

รถยนต์  เรือ เรือแพขนาดใหญ่ หรือเคร่ืองจกัรกลขนาดใหญ่  
เช่น รถแมคโคร แทรคเตอร์ ฯลฯ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
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     งบเงินอุดหนุน        จ านวน      60,000   บาท 
          เงนิอุดหนุนส่วนราชการ      จ านวน      60,000   บาท 
      โครงการศนูย์รวมข้อมลูข่าวสารการซือ้หรือการจ้างของ 

     องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นระดบัอ าเภอ อ าเภอเกาะพะงนั  
     จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี         จ านวน      60,000      บาท 

เพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานของศนูย์รวมข้อมลูข่าวสาร 
การจดัซือ้จดัจ้างของ อปท. ในระดบัอ าเภอ การตัง้งบประมาณ 
สนบัสนนุหรืออดุหนนุหน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน ๆ ให้ถือปฏิบติั 
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอดุหนนุขององค์กรปกครองสว่น 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3616  
ลว 24  มิ.ย. 2559  และหนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว1791 
ลว 3 เม.ย. 60 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป  
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งานบริหารงานคลัง        รวม 3,809,540     บาท 
     งบบุคลากร         รวม 2,975,540   บาท 
 เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม 2,643,540   บาท 
 เงินเดือนพนกังาน       จ านวน 2,457,540    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของ 

พนกังานเทศบาล จ านวน 8 อตัรา ตามแผนอตัราก าลงัสามปี 
พ.ศ. 2561-2563  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏแผนบริหารงาน 
ทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 

 

 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน      จ านวน  144,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนกังานเทศบาล  
จ านวน 6 อตัรา ตามแผนอตัราก าลงัสามปี พ.ศ. 2561-2563 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป  
งานบริหารงานคลงั 

 

 เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน    42,000     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานเทศบาล กองคลงั  
 ประเภทอ านวยการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลงั (นกับริหาร 

งานการคลงั ระดบัต้น) จ านวน 1 อตัรา (3,500 บาท/เดือน)  
ตามแผนอตัราก าลงัสามปี พ.ศ. 2561-2563 ตัง้จ่ายจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 

 

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง       จ านวน     284,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษ ของ 

พนกังานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคณุวฒุิ) จ านวน 2 อตัรา  
ตามแผนอตัราก าลงัสามปี พ.ศ. 2561-2563 ตัง้จ่ายจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 

  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง      จ านวน      48,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ของพนกังานจ้างตามภารกิจ 

(ผู้มีคณุวฒุิ) จ านวน 2 อตัรา ตามแผนอตัราก าลงัสามปี 
พ.ศ. 2561-2563 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาน 



บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 
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งบด าเนินงาน         รวม    834,000      บาท 
     ค่าตอบแทน        รวม    134,000      บาท 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จ านวน     10,000         บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบติังานให้เทศบาล ค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการตรวจการจดัซือ้จดัจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
  ฯลฯ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  

งานบริหารงานคลงั 

    

 ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ    จ านวน       30,000     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของ 

พนกังานเทศบาล พนกังานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบติังาน 
นอกเวลาราชการ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั  
 

ค่าเช่าบ้าน        จ านวน      84,000      บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ของพนกังานเทศบาล จ านวน 2 อตัรา 

ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสว่นท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2559  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารงานคลงั 
 

ค่าการศึกษาบตุร       จ านวน        10,000     บาท
  เพื่อจ่ายเป็นสวสัดิการเก่ียวกบัการศกึษาบุตรพนกังานเทศบาล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวสัดิการเก่ียวกบั 
การศึกษาของบุตรพนกังานสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2549) ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 
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    ค่าใช้สอย         รวม   560,000    บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ      จ านวน    450,000     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนงัสือ หรือเข้าปกหนงัสือ ค่าระวางบรรทกุ  

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและ 
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบีย้ประกนั ค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าติดตัง้โทรศพัท์ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่  
หรือภาษีอ่ืนใด ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ที่เก่ียวกบัการเช่าทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารงานคลงั 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร และ 
      นอกราชอาณาจกัร       จ านวน     50,000       บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเบีย้เลีย้งเดินทาง ค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่าเช่ายาน 
  พาหนะ  ค่าเชือ้เพลิงหรือพลงังานส าหรับยานพาหนะ ค่าระวาง 
  บรรทกุ ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ท านองเดียวกนั ค่ารับรอง 
  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
  ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานการคลงั  

     รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ     จ านวน      10,000      บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองด่ืมส าหรับประชาชนที่มาขอรับบริการ 
 ของกองคลงั ค่ารับวารสาร ค่าหนงัสือพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน      50,000      บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อการ 
 ซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
 งานบริหารงานคลงั 
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ค่าวัสดุ         รวม      100,0000     บาท 
     วสัดสุ านกังาน       จ านวน      30,000      บาท      
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดสุ านกังาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ 
 ปากกา ไม้บรรทดั และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 
 

           วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน      5,000         บาท 
  เพื่อเป็นค่าจดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุเช่น ฟิวส์ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า  
  เทป พนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารงานคลงั 

 

      วสัดยุานพาหนะและขนสง่      จ านวน     10,000       บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เช่น แบตเตอร่ี  
  ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจาก 

เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 
 

           วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น      จ านวน    10,000        บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น เช่น น า้มนัดีเซล  
  น า้มนัก๊าด น า้มนัเบนซิน น า้มนัเตา ถ่าน ฯลฯ ที่ปรากฏในบญัชี 
  จ าแนกงบประมาณรายจ่าย ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 
  แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 
                 
           วสัดโุฆษณาและเผยแพร่      จ านวน      5,000      บาท 
  เพื่อจดัซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ 
  พู่กนัและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบนัทกึเสียง หรือภาพยนตร์  
  วีดีโอเทป แผ่นซีดี และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 
          

           วสัดคุอมพิวเตอร์       จ านวน     40,000      บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน 
  บนัทกึข้อมลู เทปบนัทกึข้อมลู หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ 



  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตลบัผงหมกึส าหรับเคร่ืองพิมพ์ แผ่นกรองแสง  
  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน  

บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 
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 ค่าสาธารณูปโภค       รวม     40,000    บาท 
     ค่าบริการโทรศพัท์       จ านวน      20,000      บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศพัท์ส านกังานเทศบาลต าบลเกาะเต่า 
 และที่ใช้ในราชการอ่ืนๆ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน 

งานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 
 

      ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน     20,000      บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคมหรือโทรภาพ ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุ 
  ติดตามตวั ค่าวิทยสุื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย 
  เก่ียวกบัการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าสื่อสารอ่ืน ๆ และให้ 
  หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดงักลา่ว และ 
  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เก่ียวกบัการใช้บริการ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     จ านวน          บาท 
     งบด าเนินงาน        จ านวน          บาท 
 ค่าใช้สอย        จ านวน         บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ         
      โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตทุางถนนในช่วงเทศกาล  จ านวน      30,000     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัในการป้องกนัและลดอบุติัเหตุ 

ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ เช่น ค่าจ้างเหมา 
บริการ ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าอาหารว่างและ 
เคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยประชาสมัพนัธ์ และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ 
เรียบร้อยภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั  

    

      โครงการจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการระงบัอคัคีภยัแก่ผู้ประกอบการ จ านวน   50,000        บาท 
      แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการตกแต่งสถานที่ พิธีเปิด-ปิด  
  ค่าวสัด ุเคร่ืองเขียน ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบตัร ค่าถ่าย 
  เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ 
  สื่อสาร ค่าเช่าอปุกรณ์ ค่าของสมนาคณุ ค่ากระเป๋าเอกสาร 
  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าระวาง 
  บรรทกุ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ 
  ในแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน งานปอ้งกนัภยั 
  ฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภัย  
 

      โครงการโครงการอบรมให้ความรู้การปอ้งกนัอคัคีภยัในสถานศกึษา จ านวน  50,000   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการตกแต่งสถานที่ พิธีเปิด-ปิด  
  ค่าวสัด ุเคร่ืองเขียน ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบตัร ค่าถ่าย 
  เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ 
  สื่อสาร ค่าเช่าอปุกรณ์ ค่าของสมนาคณุ ค่ากระเป๋าเอกสาร 
  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าระวาง 



  บรรทกุ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ 
  ในแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน งานปอ้งกนัภยั 
  ฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั  
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      โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการกู้ชีพกู้ภยัและช่วยเหลือชีวิตทางน า้เบือ้งต้น จ านวน   100,000   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการตกแต่งสถานที่ พิธีเปิด-ปิด  
  ค่าวสัด ุเคร่ืองเขียน ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบตัร ค่าถ่าย 
  เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ 
  สื่อสาร ค่าเช่าอปุกรณ์ ค่าของสมนาคณุ ค่ากระเป๋าเอกสาร 
  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าระวาง 
  บรรทกุ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ 
  ในแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน งานปอ้งกนัภยั 
  ฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั  
            

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน      50,000    บาท 
  เพื่อเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุง 

รักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน  
งานปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยัและระงบัอคัคีภยั 

    
 ค่าวัสดุ         รวม   250,000  บาท 
      วสัดยุานพาหนะและขนส่ง      จ านวน    100,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เช่น แบตเตอร่ี  
  ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ ที่ปรากฏในบญัชีจ าแนก 
  งบประมาณรายจ่าย ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
  และระงบัอคัคีภยั 

      วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น      จ านวน   50,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น เช่น น า้มนัดีเซล  
  น า้มนัก๊าด น า้มนัเบนซิน น า้มนัเตา ถ่าน ฯลฯ ที่ปรากฏในบญัชี 
  จ าแนกงบประมาณรายจ่าย ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 

แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน งานป้องกนัภยั 
ฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 



 วสัดดุบัเพลิง        จ านวน   100,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดดุบัเพลิง ใช้ส าหรับงานระงบัอคัคีภยั 
  เช่น สายสง่น า้ดบัเพลิง  หวัฉีดดบัเพลิง ฯลฯ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
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 งบลงทุน        รวม     200,000   บาท 
      ค่าครุภัณฑ์        รวม     200,000   บาท 
       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์     จ านวน      200,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รายจ่าย 

เพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่  
ซึง่ไม่รวมค่าซ่อมบ ารุงรักษาตามปกติหรือซ่อมกลาง ตัง้จ่าย 
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ 
เรียบร้อยภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบั 
อคัคีภยั  
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แผนงานการศึกษา  
  

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     รวม  6,784,676    บาท 
     งบบุคลากร         รวม 938,280    บาท 
          เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม 938,280    บาท 
    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง             จ านวน      794,280     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจ้างตามภารกิจ ตาม 
  แผนอตัราก าลงัสามปี พ.ศ. 2561-2563  ต าแหน่ง 
  ผู้ช่วยครูผู้ดแูลเด็ก จ านวน 6 อตัรา ดงันี ้
  -จ่ายเงินอดุหนนุทัว่ไป คนละ 9,400 บาท จ านวน 5 อตัรา  
  รวม 564,000 บาท 
  -จ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 6 อตัรา  รวม 230,280  บาท 
  ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป และจากเงินรายได้ ปรากฏใน 
  แผนงานการศกึษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา  
  r 

              เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง       จ านวน     144,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ของพนกังานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดแูลเด็ก จ านวน 6 อตัรา ดงันี ้
- จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป จ านวน 5 อตัรา คนละ  2,000 บาท 
เป็นเงิน 120,000 บาท 
- จ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 1 อตัรา คนละ 2,000 บาท 
เป็นเงิน 24,000 บาท 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป และเงินรายได้ ปรากฏใน 
แผนงานการศกึษา งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา 
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งบด าเนินงาน         รวม    2,125,396    บาท 
     ค่าใช้สอย         รวม        1,312,150   บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ      จ านวน        120,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ ค่าซกัฟอก 
  ค่าตกัสิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทกุ ค่าเช่าทรัพย์สิน  
  ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง  
  โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและ 
  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบีย้ประกนั ค่าใช้จ่าย 
  การด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตัง้ 
  ไฟฟ้า ค่าติดตัง้ประปา ค่าติดตัง้โทรศพัท์ ค่าธรรมเนียมและ 
  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการเช่า และค่าอ่ืน ๆ  ตัง้จ่ายจาก 
  เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารทัว่ไป 
  เก่ียวกบัการศกึษา 
 

ค่าใช้จ่ายในการจ้างพฒันาระบบการบริหารจดัการศกึษาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน   450,000   บาท 
  เงินอดุหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพฒันาระบบการบริหาร 
  จดัการศกึษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
  เพื่อเข้าสูป่ระเทศไทย 4.0 องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นละ  

  450,000 บาท ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป ปรากฏในแผนงาน 
  การศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา 

      

 รายจา่ยเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
      โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบริหารจดัการสถานศึกษา   จ านวน  601,050  บาท 

เงินอดุหนุนส าหรับสนบัสนนุอาหารกลางวนั จดัสรรส าหรับ 
เด็กเล็กของศนูย์พฒันาเด็กเล็กบ้านแม่หาด ตามหนงัสือ  
ด่วนที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว3300 ลว 14 มิ.ย. 60  ข้อมลู  
ณ วนัที่ 10 มิถนุายน 2560  จ านวน 83 คน อตัราคนละ 
20 บาท จ านวน 245 วนั เป็นเงิน 406,700 บาท 



  ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา  

- เทศบาลสมทบเพิ่ม อตัราคนละ 10 บาทต่อคนต่อวนั   
  จ านวน 83 คน อตัราคนละ 10 บาท ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา  
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โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   จ านวน   141,100  บาท 

เงินอดุหนุนส าหรับสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนของ 
ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ตามหนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว3300   
ลว 14 มิ.ย. 60  ข้อมลู ณ วนัที่ 10  มิถนุายน 2560   
จ านวน 83 คน อตัราคนละ 1,700 บาทต่อปี 
    

     ค่าวัสด ุ         จ านวน   763,246    บาท 
 วสัดสุ านกังาน        จ านวน      20,000     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดสุ านกังาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ  
  ปากกา ไม้บรรทดั และอ่ืน ๆ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 

แผนงานการศกึษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา 
 

 วสัดงุานบ้านงานครัว       จ านวน     20,000     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว เช่น แปลง ไม้กวาด 
  เข่ง มุ้ง ผ้าปทูี่นอน น า้ยาท าความสะอาด และอ่ืน ๆ ตัง้จ่ายจาก 

เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารทัว่ไป 
เก่ียวกบัการศกึษา  

   

   อาหารเสริม (นม)   จ านวน     703,246    บาท 
เงินอดุหนุนส าหรับสนบัสนนุอาหารเสริม (นม) จดัสรรส าหรับ 
เด็กเล็ก , เด็กอนบุาล, และเด็ก ป.1-ป.6 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้ 
อาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนสงักดั สพฐ. และ ศพด. 
ตามภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ อตัราจดัสรร คนละ 7.37 บาท 
ตามหนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว3300 ลว 14 มิ.ย. 60 
ข้อมลู ณ วนัที่ 10 มิถนุายน 2560  ดงันี ้
-โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ส าหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 
จ านวน 260 วนั (52 สปัดาห์) สปัดาห์ละ 5 วนั (เว้นวนัเสาร์- 
อาทิตย์) จ านวน  284 คน  เป็นเงิน  544,201  บาท 
-ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบ้านแม่หาด อายุ 2-5 ปี จ านวน 260 วนั 



(52 สปัดาห์) สปัดาห์ละ 5 วนั จ านวน 83 คน   
เป็นเงิน  159,045 บาท 
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 ค่าวสัดกุารศกึษา       จ านวน  20,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดกุารศกึษา เช่น กระดาษ สื่อการเรียน 
  การสอน กระดานลื่นพลาสติก แบบจ าลอง หุ่น และอ่ืน ๆ 
  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหาร 
  ทัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา 
  

    ค่าสาธารณูปโภค       รวม     80,000   บาท 
      ค่าไฟฟ้า        จ านวน      30,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศนูย์พฒันาเด็กเล็กบ้านแม่หาด และที่ 

ใช้ในราชการอ่ืน ๆ ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป ปรากฏใน 
แผนงานการศกึษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา 

 

      ค่าน า้ประปา ค่าน า้บาดาล      จ านวน        50,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน า้ประปาศนูย์พฒันาเด็กเล็กบ้านแม่หาด 
  และที่ใช้ในราชการอ่ืน ๆ ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนุนทัว่ไป ปรากฏใน 

แผนงานการศกึษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา 
       
งบลงทุน         รวม  2,225,000   บาท 
    ค่าครุภัณฑ์         รวม 225,000   บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์             จ านวน 100,000     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ รายจ่ายเพื่อ 
  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ ซึง่ไม่รวมค่าซ่อมบ ารุงรักษาตาม 
  ปกติหรือซ่อมกลาง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
  การศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา  
  

 ครุภณัฑ์ส านกังาน 
       เคร่ืองปรับอากาศ        จ านวน     32,000     บาท 
  เพื่อจดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดฝาผนงั (มีระบบ 
  ฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 9200  บีทียู 

จ านวน 2 เคร่ือง ส าหรับ ศพด.บ้านแม่หาด ปรากฏใน 



แผนงานการศกึษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา 
 

       เคร่ืองถ่ายเอกสาร       จ านวน   120,000     บาท 
  เพื่อจดัซือ้เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ด า )  

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง คณุสมบติัตาม 
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2561 ตัง้จ่ายจาก 

  เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารทัว่ไป 
  เก่ียวกบั การศึกษา 
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    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     รวม     1,416,000     บาท 
     งบด าเนินงาน        รวม    100,000    บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม    100,000    บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
        โครงการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ     จ านวน     50,000      บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัด ุเคร่ืองเขียน อปุกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร 
  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอปุกรณ์ 

ในการจดังาน จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่ วิทยากร  
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ของขวญัของรางวลั ป้ายโครงการ 
และอื่นๆ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา  
งานระดบัก่อนวยัและประถมศกึษา  
 

โครงการสง่เสริมกิจกรรม ศพด.บ้านแม่หาด    จ านวน    50,000   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัด ุเคร่ืองเขียน อปุกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร 
  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอปุกรณ์ 

ในการจดังาน จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่ วิทยากร  
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ของขวญัของรางวลั ป้ายโครงการ 

 และอื่นๆ ในการท ากิจกรรมและโครงการ ได้แก่ 
 -วนัขึน้ปีใหม่ 
 -วนัเด็กแห่งชาติ 



 -ท าดีเพื่อพ่อ 
 -ทศันศกึษานอกสถานที่ 
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งบเงนิอุดหนุน         รวม  1,316,000     บาท 
     เงนิอุดหนุน        รวม  1,316,000     บาท 
           โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบริหารจดัการสถานศึกษา   จ านวน   1,136,000     บาท 
  เงินอดุหนุนส าหรับสนบัสนนุอาหารกลางวนั ส าหรับโรงเรียน 

บ้านเกาะเต่า จดัสรรให้เด็กอนบุาล ป.1-ป.6  จ านวน 276 คน  
ข้อมลูจ านวนเด็ก ณ วนัที่ 10 มิถนุายน 2559 ตามหนงัสือ 
ที่ ศธ 04163.017/263 ลว 14 ก.ค. 60 และหนงัสือ  
ที่ มท 0816.2/ว3300 ลว 14 มิ.ย. 60  อตัรามือ้ละ 20 บาท 
ต่อคน จ านวน 200 วนั (284 คนx20 บาทx 200 วนั)  
เป็นเงิน 1,136,000 บาท ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนุนทัว่ไป  
ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและ 
ประถมศึกษา  

 

               โครงการอดุหนุนการจ้างครูอตัราจ้างโรงเรียนบ้านเกาะเต่า  จ านวน      180,000      บาท 
  เพื่ออดุหนนุการจ้างครูอตัราจ้างโรงเรียนบ้านเกาะเต่า  
  จ านวน 1 คน คนละ 15,000 บาทต่อเดือน ตามหนงัสือ 
  โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 
  แผนงานการศกึษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา  
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 แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       รวม 626,960     บาท 
     งบด าเนินงาน       รวม 516,960    บาท 
        ค่าใช้สอย        รวม 510,000    บาท 
    รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
    โครงการรณรงค์ปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก     จ านวน    100,000      บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัด ุอปุกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร  

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอปุกรณ์ในการจดังาน  
จ้างเหมาบริการ ค่าใช้สอยในการสนบัสนนุหน่วยควบคมุโรค 
และแมลง ตกแต่งสถานที่ อาหารและเคร่ืองดื่มและอ่ืน ๆ  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ 
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสขุ  
 

     โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด   จ านวน    50,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัด ุเคร่ืองเขียน อปุกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร 

  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอปุกรณ์ 
ในการจดังาน จ้างเหมาบริการ ปา้ยโครงการ ตกแต่งสถานที่  
วิทยากร อาหารและเคร่ืองด่ืม และอื่นๆ ตัง้งบประมาณตาม 
นโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  
(คสช.) และกระทรวงมหาดไทย การป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
ยาเสติด ตามหนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.3/ว 1102 
ลว 1 ก.ค. 2557 และหนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.3/ว 2378  
ลว 3 พ.ย. 2558 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสขุ     

  

      โครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ จ านวน       50,000     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัด ุเคร่ืองเขียน อปุกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร 
  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอปุกรณ์ 



ในการจดังาน จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่ วิทยากร อาหาร 
และเคร่ืองด่ืม ฯลฯ ตัง้งบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล 
และคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(คสช.) ก.มหาดไทย 
ตามหนงัสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลว 31 พ.ค. 60 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุและ 
สิ่งแวดล้อม งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสขุ  
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        โครงการจดัตัง้ระบบการแพทย์ฉกุเฉินเทศบาลต าบลเกาะเต่า  จ านวน   300,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองเขียน ค่าถ่าย 
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า 
อปุกรณ์ จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่ วิทยากร อาหารและ 
เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง การสง่เสริมและ 
ด าเนินงานและบริหารจดัการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ 
อปท. โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือ ที่ มท 0891.3/ว 2826  
ลว 17 ก.ย. 2553 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสขุ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสขุ  
 

รายจ่ายให้ได้มาซึง่บริการ 
      เงินอดุหนนุส าหรับส ารวจข้อมลูจ านวนสตัว์และขึน้ทะเบียน  จ านวน 10,000   บาท 
      สตัว์ ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค  คนปลอดภยัจาก 
      โรคพิษสนุขับ้าฯ 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและบนัทกึข้อมลูให้แก่ผู้ รับผิดชอบ 
  ของ อปท.หรืออาสาสมคัรในการปฏิบติังานส ารวจและขึน้ 
  ทะเบียนจ านวนสนุขัและแมวในเขต อปท. โดยการส ารวจ 
  ปีละ 2 ครัง้ ครัง้แรกภายในเดือนมีนาคม ครัง้ที่ 2 ภายใน 
  เดือนสิงหาคม ตวัละ 3 บาทต่อครัง้ ของการส ารวจและ 
  ขึน้ทะเบียน (ปีละ 6 บาท) ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
  ปรากฎในแผนงาน สาธารณสขุ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 

สาธารณสขุ  
 

ค่าวัสดุ         รวม   6,960     บาท 
    วสัดวุิทยาศาสตร์และการแพทย์      จ านวน      6,960     บาท 
  เงินอดุหนุนส าหรับขบัเคลื่อนโครงการสตัว์ปลอดโรค 
  คนปลอดภยัจากโรคพิษสนุขับ้าฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้ 
  วคัซีนฯ ตวัละ 30 บาท (เทศบาลส ารวจ 232 ตวั) จดัสรร 



  ตามจ านวนประชากรสนุขัและแมว ทัง้ที่มีเจ้าของและ 
  ไม่มีเจ้าของจากการส ารวจและสง่หลกัฐานการส ารวจให้ 
  กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น  ถือปฏิบติัหนงัสือที ่ 
  มท 0810.5/ว1745  ลว 31 ส.ค.2560  ตัง้จ่ายจากเงิน 
  อดุหนนุทัว่ไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ และสิ่งแวดล้อม  
  งานบริหารทัว่ไป เก่ียวกบัสาธารณสขุ  
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   งบลงทุน         รวม     50,000    บาท 
 ค่าครุภัณฑ์        รวม     50,000    บาท 
       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์     จ านวน      50,000      บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ รายจ่ายเพื่อ 
  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ ซึง่ไม่รวมค่าซ่อมบ ารุงรักษาตาม 
  ปกติหรือซ่อมกลาง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 

สาธารณสขุ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสขุ  
   
งบเงนิอุดหนุน         รวม 60,000    บาท 
          เงนิอุดหนุน        รวม 60,000    บาท 
     เงินอดุหนนุส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ   จ านวน  60,000    บาท 
      พระราช ด าริด้านสาธารณสขุ       
  เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุการด าเนินการ 
  ของาคณะกรรมการชมุชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท 
  จดัท าโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสขุอย่างน้อย 
  3 โครงการ ถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ว่าด้วยเงินอดุหนนุของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนงัสือ 
  ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลว 31 ส.ค. 2560 ตัง้จ่ายจาก 
  เงินอดุหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุและ 
  สิ่งแวดล้อม งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสขุ  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์     รวม   150,000     บาท 
     งบด าเนินงาน        รวม   150,000     บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม   150,000     บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
      โครงการรวมดวงใจ ใสใ่จผู้สงูอายุ     จ านวน    100,000      บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัด ุเคร่ืองเขียน อปุกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร 
  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอปุกรณ์ 

ในการจดังาน จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่ วิทยากร อาหาร   
และเคร่ืองด่ืม ค่าของสมนาคณุ ค่าเช่าพาหนะ ค่าวสัดยุงัชีพ 
ผู้ยากไร้ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้งบประมาณตามนโยบายของ 
รัฐบาล คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)  
การสง่เสริมและสนบัสนุนการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนชรา  
คนพิการ ตามหนงัสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  
ลว 31  พ.ค. 2560  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
สงัคมสงเคราะห์ งานสวสัดิการและสงัคมสงเคราะห์ 
  

     โครงการพฒันาคณุภาพชีวิตผู้สงูอายแุละคนพิการ   จ านวน   50,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัด ุเคร่ืองเขียน อปุกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร 
  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอปุกรณ์ 

ในการจดังาน จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่ วิทยากร อาหาร   
และเคร่ืองด่ืม ค่าของสมนาคณุ ค่าเช่าพาหนะ ค่าวสัดยุงัชีพ 

  ผู้ยากไร้ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้งบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ไข 
  ปัญหาความเดือดร้อนและพฒันาคณุภาพชีวิต การสงัคม 
  สงเคราะห์ การพฒันาคณุภาพชีวิตผู้ ป่วยด้อยโอกาสและ 
  ครอบครัว ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึง่ ถือปฏิบติัตามหนงัสือ 



  ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว1234 ลว 7 มี.ค.2560 หนงัสือ 
  ด่วนมาก ที่ มท 0808. 2/ว757 ลว 7 เม.ย. 2560 

ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
สงัคมสงเคราะห์ งานสวสัดิการและสงัคมสงเคราะห์ 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     รวม       บาท 
     งบบุคลากร         รวม      2,147,880   บาท 
 เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม  1,740,360    บาท 
 เงินดือนพนกังาน       จ านวน  1,626,360     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของ 

พนกังานเทศบาล จ านวน 5 อตัรา ตามแผนอตัราก าลงัสามปี 
พ.ศ. 2561-2563 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
เคหะและชมุชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน  
 

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน      จ านวน   72,000   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนกังานจ้างตามภารกิจ  
  ประเภททัว่ไป จ านวน 3 อตัรา ตามแผนอตัราก าลงัสามปี  
  พ.ศ. 2561-2563 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
  เคหะและชมุชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน 
  

 เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน      42,000       บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานเทศบาล 
  ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  
  (นกับริหารงานช่าง ระดบัต้น) จ านวน 3,500 บาท/เดือน 
  จ านวน 1 อตัรา ตามแผนอตัราก าลงัสามปี พ.ศ. 2561-2563 

ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน  

  

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง       จ านวน     359,520    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษของ 
  พนกังานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อตัรา และ 



  พนกังานจ้างทัว่ไป จ านวน 2 อตัรา ตามแผนอตัรา 
  ก าลงัสามปี พ.ศ. 2561-2563 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารทัว่ไป 
  เก่ียวกบัเคหะและชมุชน   
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 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง      จ านวน   48,000      บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนกังานจ้างตามภารกิจ 
  จ านวน 1 อตัรา และและพนกังานจ้างทัว่ไป จ านวน 2  อตัรา  
  ตามกรอบอตัราก าลงัสามปี พ.ศ. 2561-2563  ตัง้จ่ายจาก 
  เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารทัว่ไป 
  เก่ียวกบัเคหะและชมุชน 
 

งบด าเนินงาน         รวม        393,000   บาท 
     ค่าตอบแทน        รวม         88,000   บาท 
 ค่าเช่าบ้าน        จ านวน      78,000    บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซือ้บ้านของพนักงานเทศบาล  
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสว่นท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2559  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร      จ านวน      10,000       บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศกึษาของบตุรพนกังาน 

เทศบาล ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศกึษา 
ของบตุรพนกังานสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2549) ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
เคหะและชมุชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน 

 

     ค่าใช้สอย         รวม           220,000    บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ      จ านวน       150,000     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ ค่าซกัฟอก  

ค่าตกัสิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทกุ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา 
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการ 
รับใช้ ค่าเบีย้ประกนั ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  



ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง้ไฟฟ้า ค่าติดตัง้ประปา ค่าติดตัง้ 
โทรศพัท์ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ หรือภาษี 
อ่ืนใด ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวกบั 
การเช่าทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ตัง้จ่ายจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารทัว่ไป 
เก่ียวกบัเคหะและชมุชน 
    -53- 

  

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน      50,000        บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเบีย้เลีย้งเดินทาง ค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะ รวมถึง 

ค่าเช่า ยานพาหนะ ค่าเชือ้เพลิงหรือพลงังานส าหรับยานพาหนะ  
ค่าระวาง บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหามและอ่ืน ๆ ค่ารับรอง และ 
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ตาม 
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2559 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงาน แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารทัว่ไป 
เก่ียวกบัเคหะและชมุชน  

 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน      20,000        บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซม 
 บ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 
 เคหะและชมุชน 

 

     ค่าวัสดุ         รวม    85,000    บาท 
 วสัดสุ านกังาน        จ านวน      30,000     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดสุ านกังาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ 
  ปากกา ไม้บรรทดั ยางลบ และอื่นๆ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 
เคหะและชมุชน 

       

 วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน        15,000       บาท 
  เพื่อเป็นค่าจดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุเช่น ฟิวส์ เข็มขดัรัด 

สายไฟฟ้า เทป พนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า และอื่นๆ  
ตัง้จ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  
งานบริหารทัว่ไป เก่ียวกบัเคหะและชมุชน 

 



 วสัดกุ่อสร้าง        จ านวน      10,000       บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง อิฐ หิน ดิน ป ูทราย  
  และอื่น ๆ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ 

และชมุชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน 
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      วสัดคุอมพิวเตอร์       จ านวน       30,000        บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบนัทกึ 
  ข้อมลู เทปบนัทึกข้อมลู หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตลบัผงหมกึส าหรับเคร่ืองพิมพ์ แผ่นกรองแสง  
  และอื่น ๆ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ 

ชมุชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
 

งบลงทุน         รวม     181,500   บาท 
     ค่าครุภัณฑ์         รวม     181,500   บาท  
  ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
        เคร่ืองปร๊ินเตอร์       จ านวน   15,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้เคร่ืองปร๊ินเตอร์ความละเอียดสงูสดุ  

 5760 x 1440 dpi เอกสารแบบร่างสีด าสงูสดุ ประมาณ 30 / 17  
 หน้าต่อนาที (ขาวด า/สี)ISO 24734, A4 ประมาณ 15/5.5  
 รูปภาพต่อนาที (ขาวด า/สี) ภาพถ่ายแบบร่างสงูสดุ 10 x 15ซม./ 
 4 x 6 นิว้ ประมาณ 31 วินาทีต่อภาพ(พร้อมขอบ) ภาพถ่าย 
 แบบปกติ 10 x 15 ซม./ 4 x 6 นิว้ ประมาณ 58 วินาทีต่อภาพ  
 (พร้อมขอบ) ขนาดกระดาษ A3+, A3, B4, A4, A5, A6,  
 B5 10 x 15 ซม. ระบบปฏิบติังานที่ใช้ Windows XP/XP  
 Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1 Mac Os x 1058  
 หรือสงูกว่า  จำนวน 1 เครื่อง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ 
 ในแผนงานเคหะและชมุชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ 
 และชมุชน 

    

 ครุภณัฑ์ส านกังาน 
          เก้าอีส้ านกังาน       จ านวน      6,500     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้เก้าอีพ้นกัพิง ขนาดกว้าง 55 X สงู 82 Cm. 

 เบาะฟองน า้ฉีดขึน้รูป PU Form ยืดหยุ่น หุ้มหนงัเทียม PVC  



 ไฮดรอลิคปรับระดบัได้ มีก้านโยกพิงได้ ขาพลาสติกแบบตนั 
 แข็งแรง จ านวน 3 ตวัตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
 เคหะและชมุชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน 
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 ค่าครุภณัฑ์ส ารวจ 

      กล้องวดัมมุแบบอิเล็กทรอนิกส์     จ านวน   110,000   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้กล้องวดัมมุแบบอิเล็กทรอนิกส์  

 จ านวน 1 เคร่ือง  อ่านค่ามุมได้ ละเอียด 5 ลิปดา  

 (ระบบอัตโนมัติ) คณุสมบติัตามมาตรฐานครุภณัฑ์ฯ 
 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 

  เคหะและชมุชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์     จ านวน      50,000        บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ซึง่ไม่รวมถึง 
  ค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 
  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 

เคหะและชมุชน  
 
งานไฟฟ้าและถนน        รวม 697,000    บาท 
     งบลงทนุ         รวม 697,000    บาท 
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม 697,000    บาท 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

                 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสบายสบาย  หมู่ที่ 1 จ านวน    214,000   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร  
  ยาว 24.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.  
  Ø 1.00 เมตร  จ านวน 1 จุด จดุละ 2 แถว  แถวละ 11 ท่อน  
  พร้อมยาแนวรอยต่อท่อหรือพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร  
  จ านวน 1 สาย ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ 

 งานไฟฟ้าถนน 
 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทางขึน้สะพาน 
       จิตรสิน-สทุธิแสวง   หมู่ที่ 1       จ านวน   99,000    บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต  กว้าง 7.00 เมตร  



 ยาว 16.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  
 115.50 ตารางเมตร จ านวน 1 สาย  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟ้าถนน 
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     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจิตรสิน –เดอะเพลส หมู่ที่ 1    จ านวน   84,000    บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร  
  ยาว 26.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  

 104.00 ตารางเมตรจ านวน 1 สาย ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟ้าถนน 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
            โครงการบ ารุงรักษา และปรับปรุงถนน ท่อระบายน า้ หรือรางระบายน า้   จ านวน  300,000    บาท 
             ภายในเขตเทศบาลต าบลเกาะเต่า 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา  และปรับปรุงถนน ท่อระบายน า้ หรือ 
  รางระบายน า้ภายในเขตเทศบาลต าบลเกาะเต่า ตัง้จ่ายจาก 
  เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งาน ไฟฟ้าถนน 

     

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล      รวม  12,415 ,000   บาท 
     งบด าเนินงาน       รวม  12,115,000   บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม  11,895,000   บาท 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ      จ านวน          50,000    บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ  ค่าซกัฟอก   
 ค่าตกัสิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทกุ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา 
 และเผยแพร่  รายจ่ายเก่ียวกบัการจ้างเหมาโฆษณา และ 
 เผยแพรข่าวทางวิทยกุระจายเสียง  โทรทศัน์  โรงมหรสพ หรือ 
 สิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ   
 ค่าบริการรับใช้ ค่าเบีย้ประกนั ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตาม 
 ค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง้ไฟฟ้า ค่าติดตัง้ประปา  
 ค่าติดตัง้โทรศพัท์ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  
 หรือภาษีอ่ืนใด  ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ี 
 เก่ียวกบัการเช่าทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นตัง้จ่าย 
 จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานก าจดั 
 ขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
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 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
      โครงการจ้างเหมาบคุคลภายนอกเก็บและขนมลูฝอยเทศบาลต าบล จ านวน  2,220,000    บาท 
      เกาะ เต่า 
  เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการเก็บ กวาดขยะ และ 
  ขนมลูฝอยเทศบาลต าบล เกาะเต่า ได้แก่ ค่าแรงงาน และค่า 

 ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  ตัง้งบประมาณรายจ่ายตามนโยบาย 
 รัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวง 
 มหาดไทย การก าจดัขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกลู และน า้เสีย เพื่อ 
 การควบคมุและก าจดัภาวะมลพิษที่มีผลต่อสขุภาพอนามยั  

และคณุภาพชีวิตของประชาชน ตามหนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่     
 มท 0808.2/ว 2989 ลว 11 พ.ค. 2560  ปรากฏในแผนงานเคหะ 
 และชมุชน งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 

 

      โครงการรณรงค์คดัแยกขยะในครัวเรือนและสถานประกอบการต าบล จ านวน   100,000    บาท 
      เกาะ เต่า            

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการด าเนินการโครงการ ฯ  
 ค่าวสัดแุละอปุกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ 
 สิ่งตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าถงุขยะในการ 
 จดังาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมา 
 บริการ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ที่จ าเป็นในการจดัโครงการ 
 ตัง้งบประมาณรายจ่ายตามนโยบายรัฐบาล คณะรักษาความ 
 สงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย การก าจดัขยะ 
 มลูฝอย สิ่งปฏิกลู และน า้เสีย เพื่อ การควบคมุและก าจดัภาวะ 
 มลพิษที่มีผลต่อสขุภาพอนามยัและคณุภาพชีวิตของประชาชน  
 ตามหนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลว 11 พ.ค. 2560     
  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  
 งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
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         โครงการก าจดัขยะแบบบูรณาการ     จ านวน   9,125,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก าจดัขยะโดยการขนออกนอกพืน้ที่ หรือฝัง  
 หรือเผาตลอดจนเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ี 
 เก่ียวข้อง ตัง้งบประมาณรายจ่ายตามนโยบาย รัฐบาล  
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย  
 การก าจดัขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกลู และน า้เสีย เพื่อการควบคมุและ 
 ก าจดัภาวะมลพิษที่มีผลต่อสขุภาพอนามยั และคณุภาพชีวิตของ 
 ประชาชน ตามหนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่  มท 0808.2/ว 2989  
 ลว 11 พ.ค. 2560  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน  
 เคหะและชมุชน  งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
 

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน    400,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม 
 บ ารุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตัง้จ่ายจาก 
 เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานก าจดัขยะ 
 มลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 

  
 ค่าวัสดุ         จ านวน   580,000   บาท 
        วสัดยุานพาหนะและขนสง่      จ านวน      80,000    บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดยุานพาหนะและขนสง่  เช่น  แบตเตอร่ี   
 ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบญัชี 
 จ าแนกรายจ่าย  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ    

  และชมุชน  งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
      วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น         จ านวน    500,000   บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น  เช่น  น า้มนัดีเซล   
 น า้มนัก๊าด น า้มนัเบนซิน  น า้มนัเตา  ถ่าน  และอื่นๆ  ที่ปรากฏใน 
 บญัชีจ าแนกงบประมาณรายจ่าย  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ 
 ในแผนงานเคหะและชมุชน  งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 



       
 ค่าสาธารณูปโภค       จ านวน   30,000   บาท 
        ค่าไฟฟ้า         จ านวน    20,000    บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารเตาเผาขยะของเทศบาลต าบลเกาะเต่า   
 และที่ใช้ ในราชการอ่ืน ๆ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
 เคหะและชมุชน งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
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      ค่าน า้ประปา  ค่าน า้บาดาล          จ านวน    10,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน า้ประปาอาคารเตาเผาขยะของเทศบาล 
 ต าบลเกาะเต่า ระบบเตาเผาขยะของเทศบาลต าบลเกาะเต่า   
 และที่ใช้ในราชการอ่ืน ๆ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
 เคหะและชมุชน  งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 

 
     งบลงทุน         รวม    300,000    บาท 
           ค่าครุภัณฑ์        รวม    300,000   บาท 
      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์     จ านวน  300,000   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รายจ่ายเพื่อ 
  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่  ซึง่ไม่รวม 
  ถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
 

  
 

งานบ าบัดน า้เสีย        รวม      50,000    บาท 
     งบด าเนินงาน         รวม      50,000    บาท 
     ค่าใช้สอย         รวม      50,000    บาท 
 โครงการตรวจคณุภาพน า้บ่อบาดาล และน า้ทะเลชายฝ่ังเกาะเต่า  จ านวน    50,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารวจน า้เสีย ค่าธรรมเนียมตรวจสอบคณุภาพ 
  น า้เสียน า้บาดาล น า้บ่อผิวดิน ค่าเชือ้เพลิง หรือพลงังานส าหรับ 
  ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหามและอ่ืนๆ  
  ท านองเดียวกนั ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องจ่าย 
  ในการจดัการน า้เสียแบบบรูณาการ)  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  

 ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานบ าบดัน า้เสีย 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน    รวม 560,000      บาท 
     งบด าเนินงาน        รวม 560,000      บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม     560,000      บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
      โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวนัผู้สงูอายุ   จ านวน        50,000     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัด ุอปุกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการ 

ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอปุกรณ์ จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่  
วิทยากร อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าของสมนาคณุ ค่าเช่าพาหนะ  
และอื่นๆ ตัง้งบประมาณตามนโยบายของรัฐบาลคณะรักษา 
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) การสง่เสริมและสนบัสนนุ 
การพฒันาคณุภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ ตามหนงัสือ  
ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลว 11 พ.ค. 2560 ตัง้จ่ายจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน  
งานสง่เสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งของชมุชน  

 

       โครงการสง่เสริมและพฒันาอาชีพต าบลเกาะเต่า    จ านวน     50,000       บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัด ุอปุกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร  

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอปุกรณ์ จ้างเหมาบริการ  
ตกแต่งสถานที่ วิทยากร อาหารและเคร่ืองดื่ม ค่าของสมนาคณุ  
ค่าเช่าพาหนะ และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้งบประมาณตาม 
นโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  
(คสช.) การบ ารุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
เพื่อให้ ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตและสามารถ 
พึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยืน ตามหนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ 
ว 2989  ลว 11 พ.ค. 2560 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน งานสง่เสริมและสนบัสนนุ 



ความเข้มแข็งของชมุชน  
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 โครงการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ชมุชน จ านวน     350,000     บาท 
กลุม่สร้างเสริมสขุภาพ กลุม่สตรี กลุม่ผู้สงูอาย ุกลุม่อาสาสมคัร 

     และกลุม่อื่น ๆ  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการตกแต่งสถานที่  ค่าวสัด ุ
  อปุกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  
  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเช่าอปุกรณ์ในการจดังาน ค่าวิทยากร  
  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่าเช่ายานพาหนะ 
  ค่าระวางบรรทกุ ค่าของสมนาคณุ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

การตัง้งบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย การส่งเสริมการ 
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการพฒันาสตรีและครอบครัว 
การพฒันาสตรี การสง่เสริมความรู้บคุลากร/พนกังานสว่นท้องถิ่น 
ผู้สงูอาย ุและอ่ืน ๆ ฯลฯ ตามหนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 2989  
ลว 11 พ.ค.2560 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็งของชมุชน งานสง่เสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็ง 
ของชมุชน  

 

โครงการสภากาแฟเพื่อการปฏิรูปปรองดองสมานฉันท์   จ านวน     30,000       บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการตกแต่งสถานที่ ค่าวสัดุ  

อปุกรณ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าเช่าอปุกรณ์  ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่า 
ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้อง การตัง้งบประมาณ 
รายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย เพื่อสง่เสริมและ 
สนบัสนนุการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาติ 
เช่น การฝึกอบรม ประชมุ ชีแ้จง ท าความเข้าใจ เพื่อสร้าง 
ทศันคติและจิตส านึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกนัอย่างสมานฉนัท์  



โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชมุชน ตามหนงัสือ 
ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลว 11 พ.ค. 2560 ตัง้จ่าย 
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
ชมุชน งานสง่เสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งของชมุชน  
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      โครงการเสริมภาวะผู้น าสตรีในชมุชน     จ านวน       30,000      บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัด ุอปุกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการ 

ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอปุกรณ์ จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่  
วิทยากร อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าของสมนาคณุ ค่าเช่าพาหนะ  
และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้งบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล  
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) การสง่เสริม 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพฒันาสตรีและครอบครัว 
ได้แก่ การสง่เสริมภาวะผู้น าแก่สตรีในชมุชนและพฒันาตรีใน 
ด้านต่าง ๆ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี ฯลฯ  
ตามหนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลว 11 พ.ค.2560  
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชมุชน งานสง่เสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งของชมุชน  

  

   โครงการพฒันาประสิทธิภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นต่อประชาคม 
   อาเซียน (ฝึกอบรมภาษาเพื่อการพฒันาบคุลากรองค์กร)   จ านวน       50,000      บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัด ุอปุกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการ 

ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอปุกรณ์ จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่  
วิทยากร อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าของสมนาคณุ และค่าใช้จ่าย 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
สร้างความเข้มแข็งของชมุชน งานสง่เสริมและสนบัสนนุความ 
เข้มแข็งของชมุชน  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ       รวม 460,000    บาท 
     งบด าเนินงาน        รวม 405,000    บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม 405,000    บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
      โครงการจดัการแข่งขนัตกปลา “เกาะเต่า ฟิชชิ่ง”   จ านวน    100,000     บาท 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าพิธีการเปิด-ปิด  

ค่าวสัด ุ อปุกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์  
ค่าป้ายโฆษณา ค่าประชาสมัพนัธ์  ค่าของรางวลั ค่าถ้วยรางวลั  
ค่าเงินรางวลั ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าพิธีกร ค่าเช่า 
ยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่าย 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้งบประมาณ การตัง้งบประมาณรายจ่าย 
ตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
และกระทรวงมหาดไทย การจดักิจกรรมกีฬา นนัทนาการ เพื่อ 
สร้างความรู้รัก สามคัคีของประชาชนในชมุชน ตามหนงัสือ  
ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลว 11 พ.ค.2560 ตัง้จ่ายจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ 
นนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ  

 

      โครงการจดัการแข่งขนักีฬาฟตุบอล “เกาะเต่า คพั”   จ านวน      200,000      บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าการพิธีเปิด-ปิด 
  ค่าวสัด ุอปุกรณ์ ค่าพิมพ์ประกาศนียบตัร ค่าถ่ายเอกสาร 
  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าป้ายโฆษณา ค่าประชาสมัพนัธ์ 
  ค่าของรางวลั ถ้วยรางวลั เงินรางวลั อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  

ค่าพิธีกร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าระวางบรรทกุ ค่าจ้างเหมา 
บริการ ค่ากรรมการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  



ตัง้จ่ายการตัง้งบประมาณรายจ่าย ตามนโยบายของรัฐบาล  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)และกระทรวงมหาดไทย  
การจดักิจกรรมกีฬา นนัทนาการ เพื่อสร้างความรู้รัก สามคัคี 
ของประชาชนในชมุชน ตามหนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ 
ว 2989  ลว 11 พ.ค.2560 จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน 
การศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ  
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      โครงการสง่เสริมการออกก าลงักายต าบลเกาะเต่า   จ านวน       50,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัด ุอปุกรณ์กีฬา ค่าจ้างผู้น าออกก าลงักาย 

ออกก าลงักาย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจดัเตรียมสถานที่ 
ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าพาหนะ เช่าที่พกัค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
ตัง้จ่ายการตัง้งบประมาณรายจ่าย ตามนโยบายของรัฐบาล  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)และกระทรวงมหาดไทย  
การจดักิจกรรมกีฬา นนัทนาการ เพื่อสร้างความรู้รัก สามคัคี 
ของประชาชนในชมุชน ตามหนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ 
ว 2989  ลว 11 พ.ค.2560 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 
แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและ 
นนัทนาการ  
 

        โครงการจดัสง่นกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาท้องถิ่นสมัพนัธ์อ าเภอ 
       เกาะพะงนั        จ านวน     50,000     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พกั ค่าวสัด ุชุดกีฬา ค่าอาหารและ 
 เคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่าย 

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องปรากฎในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ 
นนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ  

      ค่าวัสดุ         จ านวน    5,000   บาท 
      วสัดกีุฬา        จ านวน      5,000     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดกีุฬา เช่น ชดุกีฬา อปุกรณ์กีฬา เช่น  
  ลกูฟตุบอล วอลเลย์่บอล ตะกร้อ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจาก 

เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานกีฬาและนนัทนาการ 

เงนิอุดหนุน         รวม      50,000   บาท 
     เงนิอุดหนุนส่วนราชการ       รวม      50,000   บาท 
      โครงการจดัและด าเนินการแข่งขนักีฑานกัเรียน/ประชาชนอ าเภอ  จ านวน       50,000     บาท 



     เกาะพะงนั ปี 2561  
  เพื่ออดุหนนุการการด าเนินการแข่งขนักีฑานกัเรียน /ประชาชน 
  อ าเภอเกาะพะงนั ปี 2561 ถือปฏิบติัตามระเบียบ มท.ว่าด้วย 
  เงินอดุหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 หนงัสือ ด่วนที่สดุ  
  ที่ มท 0808.2/1791 ลว 3 เม.ย. 60 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ  

งานกีฬาและนนัทนาการ 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น       รวม 780,000     บาท 
     งบด าเนินงาน        รวม 730,000    บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม 730,000    บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
      โครงการสืบสานประเพณีวนัเข้าพรรษา    จ านวน       50,000     บาท 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวสัด ุอปุกรณ์  
  ค่าอาหารหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าและตกแต่งยานพาหนะ 
  แห่เทียนพรรษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปา้ยโครงการ และ 
  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง การตัง้งบประมาณรายจ่ายเพื่อ 
  สง่เสริมและสนบัสนนุการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ 
  ของคนในชาติ การจดักิจกรรมอนัเป็นการพิทกัษ์รักษาไว้ซึง่ 

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯ.ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ 
  ว 2989  ลว 11 พ.ค.2560 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ แผนงาน 
  การศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ งานศาสนา 
  วฒันธรรมท้องถิ่น     

       โครงการสืบสานประเพณีแห่พระในวนัออกพรรษา   จ านวน      50,000      บาท 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวสัด ุอปุกรณ์  
  ค่าอาหารหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าและตกแต่งยานพาหนะ  
  แห่พระ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
  ที่เก่ียวข้อง การตัง้งบประมาณรายจ่ายเพื่อ 
  สง่เสริมและสนบัสนนุการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ 
  ของคนในชาติ การจดักิจกรรมอนัเป็นการพิทกัษ์ รักษาไว้ซึง่ 

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯ.ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 2989  
ลว 11 พ.ค.2560  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนา  
วฒันธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น 

      โครงการจดังานสืบสานประเพณีลอยกระทง    จ านวน      330,000       บาท 



  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวสัดุ อปุกรณ์  
  ค่าอาหารหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าและตกแต่งยานพาหนะ 
  แห่กระทง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปา้ยโครงการ ค่าพิธีกร 

ค่าของรางวลั ถ้วยรางวลั ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง เวที ระบบ 
ไฟฟ้าแสงสว่าง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจาก 
เงินรายได้ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น  
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      โครงการจดักิจกรรมงานรัฐพิธี      จ านวน      100,000       บาท 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวสัดุ อปุกรณ์  
  ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ  

ค่าป้ายโครงการ ค่าพิธีกร ค่าของรางวลั ค่าเช่าชุดเคร่ืองเสียง 
เวที ระบบ ไฟฟ้าแสงสว่าง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
เพื่อสง่เสริมและสนบัสนนุการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ 
ของคนในชาติ ตามโครงการปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษัตริย์  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานศาสนา 
วฒันธรรมท้องถิ่น  

    

      โครงการจดักิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
       พระบรมราชินีนาถ       จ านวน      150,000     บาท 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวสัดุ อปุกรณ์  
  ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ  

ค่าป้ายโครงการ ค่าพิธีกร ค่าของรางวลั ค่าเช่าชุดเคร่ืองเสียง  
เวที ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
เพื่อการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และสนบัสนุนโครงการ 
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ เช่น การจดักิจกรรมงานรัฐพิธี 
งานราชพิธีต่าง ๆ ตามหนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 4072 
ลว 15 ก.ค. 2559 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนา  
วฒันธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น  

 

      โครงการจดังานวนัปิยมหาราช      จ านวน      50,000     บาท 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวสัดุ อปุกรณ์  
  ค่าอาหารหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่ายานพาหนะ  
  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายโครงการ ค่าพวงมาลา ค่าเช่า 



เคร่ืองขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
เพื่อการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และสนบัสนุนโครงการ 
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ เช่น การจดักิจกรรมงานรัฐพิธี 
งานราชพิธีต่าง ๆ ตามหนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 4072 
ลว 15 ก.ค. 2559  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น  
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งบเงนิอุดหนุน         รวม    50,000   บาท 
     เงนิอุดหนุนส่วนราชการ       รวม    50,000   บาท 
       อดุหนนุที่ว่าการอ าเภอเกาะพะงนั งานรัฐพิธีพระบาทสมเด็จ  จ านวน      50,000    บาท 
 พระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานรัฐพิธีถวายพระเพลิง 
  พระบรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 

  รัชกาลที่ 9 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนา 
  วฒันธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น  
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว     รวม 910,000    บาท 
    งบด าเนินงาน        รวม 610,000    บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม 610,000    บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
       โครงการมคัคเุทศก์น้อย      จ านวน     30,000    บาท 
       เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวสัดุ อปุกรณ์  
  ค่าอาหารหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่ายานพาหนะ 
  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปา้ยโครงการ ค่าพิธีกร ค่าของรางวลั  

ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง เวที ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และค่าใช้จ่าย 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรมและนนัทนาการ งานวิชาการวางแผนและสง่เสริม 
การท่องเที่ยว   

      โครงการจดังาน “เปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า”    จ านวน      200,000     บาท 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวสัด ุอปุกรณ์  
  ค่าอาหารหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่ายานพาหนะ 
  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปา้ยโครงการ ค่าพิธีกร ค่าของรางวลั  

ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง เวที ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และค่าใช้จ่าย 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรมและนนัทนาการ งานวิชาการวางแผนและสง่เสริม 
การท่องเที่ยว   

โครงการฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล  จ านวน  100,000    บาท 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวสัดุ อปุกรณ์  
  ค่าอาหารหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่ายานพาหนะ 
  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปา้ยโครงการ ค่าพิธีกร ค่าของรางวลั  

ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ 
นนัทนาการ งานวิชาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว   



      โครงการสง่เสริมการมีส่วนร่วมของชมุชนในการอนรัุกษ์ทรัพยากร 
      ธรรมชาติเกาะเต่า       จ านวน      100,000    บาท 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าวสัด ุอปุกรณ์ 
  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
วฒันธรรมและนนัทนาการ งานวิชาการวางแผนและ 
สง่เสริมการท่องเที่ยว  
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     โครงการอบรมความรู้ด้านการสง่เสริมการท่องเที่ยว   จ านวน      30,000        บาท 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวสัดุ อปุกรณ์  
  ค่าอาหารหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่ายานพาหนะ 
  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปา้ยโครงการ ค่าพิธีกร ค่าของรางวลั  

ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ 
นนัทนาการ งานวิชาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว   
 

      โครงการสง่เสริมการท่องเที่ยวเชิงอนรัุกษ์  "จกัรยาน ลดโลกร้อน"  จ านวน   50,000   บาท 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวสัดุ อปุกรณ์  
  ค่าอาหารหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่ายานพาหนะ 
  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปา้ยโครงการ ค่าพิธีกร ค่าของรางวลั  

ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ 
นนัทนาการ งานวิชาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว   
 

      โครงการเทศกาลอาหารไทยและอาหารนานาชาติ   จ านวน   100,000    บาท 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวสัดุ อปุกรณ์  
  ค่าอาหารหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่ายานพาหนะ 
  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปา้ยโครงการ ค่าพิธีกร ค่าของรางวลั  

ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ 
นนัทนาการ งานวิชาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว   
 

       
งบลงทุน         รวม   300,000    บาท 

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง       รวม   300,000    บาท 
     โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์(ศาลาวิภาวดี) เกาะเต่า จ านวน     300,000     บาท 



เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ 
(ศาลาวิภาวดี) เกาะเต่า พกัผู้ โดยสาร ห้องน า้สาธารณะ ฯลฯ  
เช่น ค่าวสัด ุค่าแรง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ 
นนัทนาการ งานวิชาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว   
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แผนงานการเกษตร 
 
งานส่งเสริมการเกษตร        รวม     60,000     บาท 
     งบด าเนินงาน        รวม     60,000     บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม     60,000     บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
      โครงการปลกูต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน 

     “รักน า้ รักป่า รักแผ่นดิน”      จ านวน      50,000      บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัด ุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสมัพนัธ์  
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ากล้าไม้  
ค่าระวางขนสง่ ค่าเช่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี 
เก่ียวข้อง เพื่อจดักิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนบัสนนุ 
โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนบัสนนุการด าเนินกิจกรรม 
ตามโครงการ “รักน า้ รักป่า รักแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ถือปฏิบติัตาม 
หนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลว 31 พ.ค. 2560 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  
งานสง่เสริมการเกษตร  

 

 วสัดกุารเกษตร        จ านวน       10,000      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดกุารเกษตร เช่น คราด จอบ เสียม ปุ๋ ย 
ยาฆ่าแมลง ดินส าหรับปลกูพืช อาหารบ ารุงพืช และอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
การเกษตร งานสง่เสริม การเกษตร  
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แผนงานงบกลาง 

 

งานงบกลาง         รวม 3,64,814  บาท 
     งบกลาง         รวม    3,641,814   บาท 
 รายจ่ายตามข้อผกูพนั 
 สมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพระดบัท้องถิ่นหรือพืน้ที่ (สปสช.) จ านวน    50,000      บาท 
 ต าบลเกาะเต่า      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทนุกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ 
  ระดบัท้องถิ่นหรือพืน้ที่ (สปสช.) ต าบลเกาะเต่า เทศบาลสมทบ 
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของยอดงบประมาณค่าบริการ 
  สาธารณสขุ ที่ได้รับจากหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ ปี  2560  
  จ านวน 70,000 บาท x 5/100 = 35,000 เทศบาลสมทบ 
  จ านวน 50,000 บาท ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ แผนงาน 
  งบกลาง งบกลาง 
 

     สมทบชดใช้คืนกองทนุเศรษฐกิจชมุชน     จ านวน  105,000  บาท 
ค่าชดใช้คืนให้กบัอ าเภอเกาะพะงนักรณีเงินกองทนุตาม 

     โครงการเศรษฐกิจชมุชนที่ครบตามสญัญาแล้วแต่ยงัไม่ได้ 
รับการช าระคืน ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง 
งบกลาง 
 

     ค่าบ ารุงสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)   จ านวน      37,700      บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 
  ค านวณจากอตัราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมาไม่รวม 
  เงินกู้  เงินสะสม และเงินอดุหนนุ รายรับจริงปี 2550 
  (22,573,916.73 x 0.00167) เป็นเงิน 37,698.44 บาท  



  ตัง้ไว้ 37,700 บาท และระเบียบ มท ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร 
  ปกครองสว่นท้องถิ่นเก่ียวกบัค่าบ ารุงรักษาสมาคม พ.ศ. 2555  
  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งบกลาง 
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      สมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)   จ านวน   809,670       บาท 
  สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น (กบท.)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยค านวณจากประมาณการ 
รายรับตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ยกเว้น  
พนัธบตัร เงินกู้  เงินที่มีผู้อทุิศให้ และเงินอดุหนนุมารวมค านวณ   
( 40,483,426 x 0.02 ) เป็นเงิน  809,669   บาท ถือปฏิบติัตาม 
หนงัสือ ท่ี มท 0808.5/ว28  ลว 21 ก.ค. 2559 และ  
ที่ มท 0808.5/ว 29 ลว  21 ก.ค. 2559  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 
แผนงานงบกลาง งบกลาง 

      สมทบกองทนุประกนัสงัคม              จ านวน    157,662   บาท 
       เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทนุประกนัสงัคมของพนกังานจ้าง 

ในอตัราร้อยละห้าของค่าตอบแทน ตาม พ.ร.บ.ประกนัสงัคม  
พ.ศ. 2533  ดงันี ้
-พนกังานจ้าง จ านวน 19  อตัรา (2,589, 240 บาท x 0.05) 
เป็นเงิน 129,462 บาท ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง  
-ผู้ช่วยครูผู้ดแูลเด็ก จ านวน 5 อตัรา (564,000 บาทx0.05) 
เป็นเงิน 28,200 บาท ตัง้จ่ายจากเงินเงินรายได้  
แผนงานงบกลาง งบกลาง          

     เงินส ารองจ่าย       จ านวน   1,026,982    บาท        
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉกุเฉิน หรือสาธารณภยัที่เกิดขึน้ 
  หรือจ าเป็นเร่งด่วน ตามความเหมะสม ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 
  แผนงานงบกลาง งบกลาง     
      เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ       จ านวน    1,304,800   บาท 
  เพื่อสนบัสนนุโครงการสร้างหลกัประกนัรายได้แก่ผู้สงูอายุ 

รองรับการจดัสวสัดิการให้ผู้สงูอายทุี่มีอาย ุ60 ปีบริบูรณ์ 



  ขึน้ไป มีคณุสมบติัครบถ้วนตามระเบียบ มท.ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
  การจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายขุององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
  พ.ศ. 2552 ข้อมลูตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงิน 
  เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน  163 คน 
  -อายุ 60-69 ปี (91 คนx 600 บาทx12 เดือน) เป็นเงิน 655,200 บาท 
  -อายุ 70-79 ปี (43 คนx 700 บาทx12 เดือน) เป็นเงิน 361,200 บาท 
  -อายุ 80-89 ปี (29 คนx 800 บาทx12 เดือน) เป็นเงิน 278,400 บาท 
  ตามหนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลว 27 ม.ิย. 2560 
  ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป แผนงานงบกลาง  งบกลาง 
 

      โครงการสนบัสนนุการสร้างสวสัดิการทางสงัคมให้แก่คนพิการหรือ 
      ทพุพลภาพ        จ านวน 144,000      บาท 
  เพื่อรองรับการจดัสวสัดิการเบีย้ความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ 
  ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดได้แสดงเจตจ านงโดยการขอขึน้ทะเบียน 
  เพื่อขอรับเบีย้ความพิการไว้กบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแล้ว 
  โดยมีสิทธิได้รับเบีย้ความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน โดยใช้ 
  ฐานข้อมลูจ านวนคนพิการตามประกาศบญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ 
  รับเงินเบีย้ความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561และ 

เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2561  ถือปฏิบติัตามระเบียบ 
มท.ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความพิการให้แก่คนพิการ 
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบบัที่ 2)พ.ศ. 2559 และตาม 
หนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.6/ว 1234ลว 27 ม.ิย.2560  
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป แผนงานงบกลาง งบกลาง 

  

        เงินสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยเอดส์     จ านวน          6,000     บาท 
  เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ ป่วยเอดส์ 

ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉยัแล้ว และมีความเป็นอยู่ 
ยากจนหรือถูกทอดทิง้ขาดผู้อปุการะดแูล ไม่สามารถประกอบ 
อาชีพเลีย้งตนเองได้ โดยมีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ คนละ 500 บาท 
ต่อคนต่อเดือน (1 คน x 500 บาทx12 เดือน)เป็นเงิน 6,000 บาท  
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพ 
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนงัสือ  

  ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลว 27 มิ.ย. 2560 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป แผนงานงบกลาง งบกลาง 

 



       
  
                
 
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


