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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลทุง่ สัง
อาเภอ ทุง่ ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิน
้ 849,000 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงินอุดหนุ นทั่วไป แยกเป็ น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
15,000 บาท
รวม
งบเงินอุดหนุ น
15,000 บาท
รวม
เงินอุดหนุน
15,000 บาท
รวม
เงินอุดหนุนเอกชน
15,000 บาท
จานวน
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลทุง่ สัง ในการดาเนินโครงการของสภา
วัฒนธรรมในพื้นที่ เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการ สาหรับ
ค่าจัดซื้อกลองยาว ฉาบใหญ่ ฉาบเล็ก และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ ว
ข้องกับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 –2561)
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม 419,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม 324,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 275,000 บาท
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด
จานวน 175,000 บาท
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน
ประชาชน ต้านยาเสพติด สาหรับ ค่าเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ อาหาร เครือ
่ งดืม
่
ค่าเอกสาร ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทน และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ
โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 –2561)
โครงการจัดส่งนักกีฬา นักเรียน เยาวชน ประชาชน ในเขตพื้นที่
จานวน 100,000 บาท
ตาบลทุง่ สังเพือ
่ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับอาเภอ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินส่งตัวนักกีฬา นักเรียน เยาวชน
ประชาชน สาหรับค่าอาหาร ค่าเครือ
่ งดืม
่ ค่าอุปกรณ์ กีฬา ชุดกีฬา
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 –2561)
ค่าวัสดุ
49,000 บาท
รวม
วัสดุกีฬา
49,000 บาท
จานวน
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการอุปกรณ์ กีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล
ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา ฯลฯ
งบเงินอุดหนุ น
95,000 บาท
รวม
เงินอุดหนุน
95,000 บาท
รวม
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
20,000 บาท
จานวน
อุดหนุนทีท
่ าการปกครองอาเภอทุง่ ใหญ่ ในการดาเนินการจัดโครงการ
แข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนและประชาชน อาเภอทุง่ ใหญ่ เพือ
่ สนับสนุน
งบประมาณเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา – กรีฑา นักเรียน
ประชาชน อาเภอทุง่ ใหญ่ ให้แก่ทท
ี่ าการปกครองอาเภอทุง่ ใหญ่
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 –2561 ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอานวยการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช)
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งบเงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
จานวน
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ
่ า้ น หมูท
่ ี่ 1 -7 เพือ
่ จัดกิจกรรมกีฬาภายใน
หมูบ
่ า้ น เพือ
่ สนับสนุนงบประมาณเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมกีฬา
ภายในหมูบ
่ า้ น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 –2561)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
่
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการกิจกรรมวันกตัญญู
จานวน
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินกิจกรรมรดน้าผูส
้ งู อายุ เช่น ค่าจัดดอกไม้สด
ค่าพวงมาลัย ค่าเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ค่าเช่าวัสดุ อุปกรณ์ พธิ ีกรรมทางศาสนา
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 –2561)
โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทงเทศบาลตาบลทุง่ สัง
จานวน
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการจัดงานประเพณี ลอยกระทง
สาหรับค่าของทีร่ ะลึกการแสดง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวด ค่าเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ค่าดอกไม้สด และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ ฯลฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 –2561)
งบเงินอุดหนุ น
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
1.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอทุง่ ใหญ่ ในการดาเนินโครงการส่งเสริม
ประเพณี ลากพระและกาชาดอาเภอทุง่ ใหญ่เพือ
่ สนับสนุนงบประมาณ
เป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ลากพระและกาชาด
อาเภอทุง่ ใหญ่ให้แก่ทท
ี่ าการปกครองอาเภอทุง่ ใหญ่
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 –2561 ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอานวยการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ ระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช)
2.อุดหนุนทีท
่ าการปกครองอาเภอทุง่ ใหญ่ ในการดาเนินการจัดโครงการ
ส่งหมฺรบั และรถหมฺรบั เข้าร่วมประกวดในงานประเพณี วน
ั สารทเดือนสิบ
เพือ
่ สนับสนุนงบประมาณเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมส่งหมฺรบั และ
รถหมฺรบั เข้าร่วมประกวดในงานประเพณี วน
ั สารทเดือนสิบให้แก่ทท
ี่ าการ
ปกครองอาเภอทุง่ ใหญ่
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 –2561) ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอานวยการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ ระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช)
3.อุดหนุนทีท
่ าการปกครองอาเภอทุง่ ใหญ่ ในการดาเนินการจัดโครงการ
้ ธาตุ เพือ
กิจกรรมประเพณี มาฆบูชาแห่ผา้ ขึน
่ สนับสนุนงบประมาณเป็ นค่า
้ ธาตุ
ใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมประเพณี มาฆบูชาแห่ผา้ ขึน
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 –2561 ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอานวยการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ ระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช)

75,000 บาท

415,000 บาท
330,000 บาท
330,000 บาท
80,000 บาท

250,000 บาท

85,000 บาท
85,000 บาท
35,000 บาท
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งบเงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
จานวน
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ
่ า้ น หมูท
่ ี่ 1 -7 โครงการวันสารทเดือนสิบ
50,000.- บาท เพือ
่ สนับสนุนงบประมาณเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัด
กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 -2561)

50,000 บาท

