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อําเภอ ทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลถําใหญ่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 300,600 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้า
ราชการส่วนท้องถินทีควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 285,600 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินปรับ
เพิมตามคุณวุฒิ,เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,923,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,362,680 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาลรองประธาน
สภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล  ดังนี
-ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 190,080 บาท
-ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 155,520 บาท
-ค่าตอบแทนเลขานุการสภาเทศบาล จํานวน 120,960 บาท
-ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 1,555,200 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรีและที
ปรึกษานายกเทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี  จํานวน 2 คน

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
งบบุคลากร รวม 9,211,000 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 12,247,400 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 52,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารค่า
เบียประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าซักฟอก  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่า
ธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,151,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา นายกเทศมนตรีทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2541

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 308,400 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามระเบียบของทาง
ราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อปท. ตามทีได้รับการแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที และที
ได้รับมอบหมาย  เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง ,ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าทีในการเลือกตัง เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ,เงิน
รางวัล,ฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 418,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,844,400 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น ค่าครองชีพชัว
คราว ฯลฯ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,700,040 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจําสํานักงานปลัด เช่น
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 9,240 บาท
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 150,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําสือโฆษณาสือประชาสัมพันธ์
กิจการเทศบาล เช่น แผ่นพับ สปอร์ทวิทยุ จดหมายข่าว ฯลฯ เทศบาล

- ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสือประชาสัมพันธ์เกียวกับกิจการ
เทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเคลือนทีสําหรับบริการ
ประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลือนทีพบประชาชน จํานวน 15,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่า
ดอกไม้ ธูปเทียน ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียว
กับการจัดงานวันเทศบาล

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล เพือมอบให้แก่บุคคลทีทํา
คุณประโยชน์แก่เทศบาลตามความจําเป็นในนามของเทศบาล

- ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 3,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถของเทศบาล ฯลฯ
-  ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน จํานวน 3,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 40,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมา
นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีที
เกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึงเบิกจ่ายตามระเบียบ
ทีกําหนดไว้ โดยให้ตังงบประมาณในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้
จริงในปีทีล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาด
เงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้
-ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการจํานวน 30,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสังการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนและเจ้า
หน้าทีทีเกียวข้องในการประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548
-ค่าใช้จ่ายเกียวกับงานรัฐพิธีต่างๆ จํานวน32,000 บาท
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่าง เช่น วัน
ปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม,วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันเฉลิมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ฯลฯ ค่าจัดเตรียม
และตบแต่งสถานที ค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 102,000 บาท
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน
นํามันดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 360,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี
นํามันเบรก ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ
ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา กระติกนําร้อน กระจกเงา ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ  เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอี
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ นําดืม
สําหรับบริการประชาชน แผงกันห้อง สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ และ ค่าจัดซือธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์ ภปร. สก. เสาไม้
ฯลฯ
ตามโครงการประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึงมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000
บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 585,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (กรณีวงเงินในการดําเนินการครังละไม่เกิน 5,000
บาท)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิดการท่องเทียวถําใหญ่สู่ประชาคม
อาเซียน ฯลฯ

- โครงการเปิดการท่องเทียวถําใหญ่สู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 100,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายโครงการจัดตังศูนย์กระจายผลิตผลและศูนย์บริการนัก
ท่องเทียว ฯลฯ

- โครงการจัดตังศูนย์กระจายผลผลิตและศูนย์บริการ
นักท่องเทียว

จํานวน 200,000 บาท

- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลและนายก
เทศมนตรี กรณีครบวาระ หรือมีตําแหน่งว่างลง

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 5,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ เพือเป็นค่าทีพัก ค่า
พาหนะ ค่าเบียเลียง ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ

จํานวน 300,000 บาท
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าบริการด้านโทรคมนาคม เช่น ค่า
โทรสาร ค่าวิทยุสือสาร ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวม
ถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด ค่าสือสารอืนๆ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่าย เพือ
ให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 60,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐานและโทรศัพท์เคลือนที ในการ
ติดต่อราชการ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง
ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 200,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงานเทศบาลและในทีสาธารณะ
ทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เช่นอาคารอเนกประสงค์ต่างๆ
ฯลฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานเทศบาลและในทีสาธารณะทีอยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาล เช่นอาคารอเนกประสงค์ต่างๆ ฯลฯ

ค่าไฟฟ้า จํานวน 360,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 690,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เครืองอ่าน
และเครืองบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย
ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาหลวงเสน
ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรือจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ อําเภอทุ่งสง ประจําปี พ.ศ.2558

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 37,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 37,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ(กรณีมีวงเงินในการดําเนินการครังละเกินกว่า 5,000
บาท)
หมายเหตุ : รายการครุภัณฑ์ ตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 สําหรับ
ครุภัณฑ์ทีไม่กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ซึงเทศบาลมีความจําเป็นต้องใช้คุณสมบัตินอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตังจ่ายตามราคาท้องถินโดยประหยัด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ จํานวน 2 เครือง
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
-เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LCD ขาว-ดํา (25 หน้า/นาที)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที
-มีหน่วยความจํา (Mamory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-สามารถพมิพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้-มี Interface  แบบ 1x
Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับA4,Letter,legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ ไม่น่อยกว่า 250 แผ่น

- เครืองพรินเตอร์ จํานวน 11,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์จํานวน 2 เครือง
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
-ขนาดจอไม่น้อยกว่า  18  นิว
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4  แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจํา แบบ L3 Cache Memory
ไม่น้อยกว่า 6 MB จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีมีหน่วย
ความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  จํานวน 1หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Tatio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน 1 หน่วย

- เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 44,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 155,000 บาท
งบลงทุน รวม 155,000 บาท
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 245,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,035,540 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น ค่าครองชีพชัว
คราว ฯลฯ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,400 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 72,600 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจําสํานักงานปลัด เช่น
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 350,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของ ข้า
ราชการส่วนท้องถินทีควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินปรับ
เพิมตามคุณวุฒิ ,เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,225,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,883,400 บาท
งบบุคลากร รวม 2,883,400 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 4,015,940 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมเพือจัดทําแผน
พัฒนาสามปี เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนา
สามปี

จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน วัน
เทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสง ตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปี 2557

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 7,000 บาท
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เครืองอ่าน
และเครืองบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน
นํามันดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอี
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ แผงกันห้อง
สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

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

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (กรณีวงเงินในการดําเนินการครังละไม่เกิน 5,000
บาท)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือเพิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ เช่น ค่าของรางวัลสําหรับผู้ชําระภาษีดีเด่น การให้
บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 50,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เบียประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าซักฟอก  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่า
ธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,540 บาท
ค่าใช้สอย รวม 630,540 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 200,000 บาท
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 388,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 393,180 บาท
งบบุคลากร รวม 393,180 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 843,180 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ (กรณีมีวงเงินในการดําเนินการครังละเกินกว่า 5,000
บาท) หมายเหตุ: รายการครุภัณฑ์ ตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 สําหรับ
ครุภัณฑ์ทีไม่กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ซึงเทศบาลมีความจําเป็นต้องใช้คุณสมบัตินอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตังจ่ายตามราคาท้องถินโดยประหยัด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
-หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 Core) ทีมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750
GB จํานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีชนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน  1  หน่วย
-ช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n) และ
Bluetooth

- เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จํานวน 25,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีของหัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานคลัง และนักวิชาการจัดเก็บรายได้

- โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี  จํานวน  1  ชุด จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร เกียวกับฏีกาใบเสร็จ รับ
เงินต่างๆ

- ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 3 ตู้ จํานวน 15,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด A0 เช่น แผ่น
ระวางทีดิน แผนทีภาษี

- ตู้เหล็กเก็บแบบแผนที   5  ลินชัก  พร้อมขารองตู้จํานวน  1  ตู้ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีปฏิบัติงานของพนักงาน
- เก้าอีทํางาน  จํานวน  4 ตัว จํานวน 7,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 97,000 บาท
งบลงทุน รวม 97,000 บาท
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 25,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.
เช่น การพัฒนาศักยภาพ อปพร.ด้านงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  การอบรมให้ความรู้การแก้ปัญหาภัยแล้งในชุมชน
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. จํานวน 30,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารค่า
เบียประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆค่า
ธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 15,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามระเบียบของทาง
ราชการตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามระเบียบของทาง
ราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อปท. ตามทีได้รับการแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที และที
ได้รับมอบหมาย  เช่น ค่าตอบแทน อปพร.,เงินรางวัล ฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินปรับ
เพิมตามคุณวุฒิ,เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  (กรณีมีวงเงินในการดําเนินการครังละเกินกว่า
5,000  บาท)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
งบลงทุน รวม 10,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น
เครืองดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 90,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครือง วัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือผ้า
เครืองแต่งกาย ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน
ดีเซล  นํามันเครือง  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งสําหรับรถยนต์
ส่วนกลางในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่นแบตเตอรี
กรวยจราจร ยางนอก ยางใน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สายอากาศ  หรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ จานรับสัญญาณ หม้อแปลงไฟฟ้า
ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  (กรณีวงเงินในการดําเนินการครังละไม่เกิน
5,000  บาท)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการร่วมระหว่าง
อําเภอทุ่งสงกับเทศบาลตําบลถําใหญ่เพือการปรองดองสมานฉันท์
สร้างความสุขอย่างยังยืน

- โครงการร่วมระหว่างอําเภอทุ่งสงกับเทศบาลตําบลถําใหญ่
เพือการปรองดองสมานฉันท์ สร้างความสุขอย่างยังยืน

จํานวน 20,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการร่วมระหว่างสถานีตํารวจภูธร
ทุ่งสงกับเทศบาลตําบลถําใหญ่ ดังนี
1)โครงการจัดตังเครือข่ายป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดด้วยวัสดุวิทยา
ศาสตร์
2)โครงการอบรมทบทวนราษฎรอาสมัครร่วมป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม
3)โครงการจัดทําป้ายรณรงค์ลดอุบัตเหตุ 4)โครงการจัดตังเครือข่าย
ป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด

- โครงการร่วมระหว่างสถานีตํารวจภูธรทุ่งสงกับ
เทศบาลตําบลถําใหญ่

จํานวน 80,000 บาท
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
-โครงการล้านความสุขวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้ภาษาอังกฤษ/จีน เพือเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 530,000 บาท
-ในการจัดงานต่างๆ ตามโครงการต่างๆ ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ จํานวน 740,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเบียประกัน  ค่าระวางบรรทุก  ค่าซักฟอก  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าโฆษณาและเผย
แพร่
ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 863,280 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามระเบียบของทาง
ราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 899,280 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น
ค่าครองชีพชัวคราว   ฯลฯ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการส่วนท้องถินทีควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 20,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินปรับ
เพิม
ตามคุณวุฒิ ,เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 33,600 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 470,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 708,600 บาท
งบบุคลากร รวม 708,600 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,617,880 บาท

แผนงานการศึกษา
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)
เช่น ค่าครองชีพชัวคราว   ฯลฯ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ค่าจ้างผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 396,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 456,000 บาท
งบบุคลากร รวม 456,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,130,100 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  (กรณีมีวงเงินในการดําเนินการครังละเกินกว่า
5,000  บาท)
หมายเหตุ  :  รายการครุภัณฑ์ ตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552  สําหรับครุภัณฑ์ที
ไม่กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ซึง
เทศบาล
มีความจําเป็นต้องใช้คุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จึงตังจ่ายตามราคาท้องถินโดยประหยัด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
งบลงทุน รวม 10,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เครืองอ่าน
และ
เครืองบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์
พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ  เช่น โต๊ะ ตู้   เก้าอี
 กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์   แผงกัน
ห้อง
สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 33,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  (กรณีวงเงินในการดําเนินการครังละไม่เกิน
5,000  บาท)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งาน

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 53,280 บาท
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ
ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา กระติกนําร้อน กระจกเงา ฯลฯ สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จํานวน 3 ศูนย์

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 13,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
จํานวน 3 ศูนย์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอี ฯลฯ
สําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จํานวน 3 ศูนย์

วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,967,300 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (กรณีวงเงินในการดําเนินการครังละไม่เกิน5,000
บาท)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา/จัดหาอาหาร จ้างเหมาในการ
ประกอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3
ศูนย์ ดังนี
  1.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดไตรวิทยาราม จํานวน 520,800 บาท
จํานวน 93 คน จํานวน 280 วัน อัตราคนละ 20 บาท
  2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาแย้ม จํานวน 112,000 บาทจํานวน
20 คน จํานวน 280 วัน อัตราคนละ 20 บาท
  3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนําพุ จํานวน 700,000 บาท
จํานวน 125 คน จํานวน 280 วัน อัตราคนละ 20 บาท
(ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดทีมท
0893.3/ว1506 ลงวันที 26 มิถุนายน 2556

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(โครงการอาหารกลางวัน)

จํานวน 1,332,800 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล

- โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ตามโครงการต่างๆ เช่น
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการศึกษา โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  โครงการบัณฑิตน้อย ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 1,407,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,435,100 บาท
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
จํานวน 3 ศูนย์

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จํานวน 3
ศูนย์

ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เครืองอ่าน
และเครืองบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล จํานวน 3 ศูนย์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย
ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จํานวน 3 ศูนย์

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธ์พืช ฯลฯสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จํานวน 3 ศูนย์

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

-ค่าจัดซือวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน จํานวน 466,480
บาท สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ดังนี
  1.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดไตรวิทยาราม จํานวน 182,280บาท
จํานวน 93 คน จํานวน 280 วัน อัตราคนละ 7 บาท
  2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาแย้มจํานวน 39,200 บาท จํานวน 20
คน จํานวน 280 วัน อัตราคนละ 7 บาท
  3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนําพุ
จํานวน 245,000 บาท จํานวน 125 คน จํานวน 280 วัน อัตราคนละ
7 บาท
-ค่าจัดซือวัสดุอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน จํานวน 1,428,700
บาท ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานใน
เขตตําบลถําใหญ่ จํานวน 5 โรงเรียน ดังนี
  1.โรงเรียนบ้านนําพุ จํานวน 342,160 บาท จํานวน 188 คน จํานวน
260 วัน อัตราคนละ 7 บาท
  2.โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม จํานวน254,800 บาท จํานวน 140 คน
จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7 บาท
 3.โรงเรียนบ้านจําปา จํานวน 323,960 บาท จํานวน 178 คน จํานวน
260 วัน อัตราคนละ 7 บาท
  4.โรงเรียนวัดถําใหญ่ จํานวน81,900 บาท จํานวน 45 คน จํานวน
260 วัน อัตราคนละ 7 บาท
  5.โรงเรียนมหาราช 3 จํานวน455,000 บาท จํานวน 250 คน
จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7 บาท(ทังนืจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที 26
มิถุนายน 2556

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,924,300 บาท
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1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านนําพุ จํานวน752,000 บาท
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านนําพุ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัด
หาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก  จํานวน 188 คน จํานวน 200 วัน อัตรา
คนละ 20 บาท
2.อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม
จํานวน 560,000 บาท
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม สังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
จัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก  จํานวน 140 คน จํานวน 200 วัน
อัตราคนละ 20 บาท
3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านจําปา จํานวน712,000 บาท
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านจําปา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัด
หาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก  จํานวน 178 คน จํานวน 200 วัน อัตรา
คนละ 20 บาท
4.อุดหนุนโรงเรียนวัดถําใหญ่ จํานวน180,000 บาท
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนวัดถําใหญ่ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัด
หาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก จํานวน 45 คน จํานวน 200 วัน อัตรา
คนละ 20 บาท
5.อุดหนุนโรงเรียนมหาราช 3จํานวน1,000,000 บาท
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนมหาราช 3 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัด
หาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก  จํานวน 250 คน จํานวน 200 วัน อัตรา
คนละ 20 บาท(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที 26 มิถุนายน 2556

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,204,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,204,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 3,204,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ(กรณีมีวงเงินในการดําเนินการครังละเกินกว่า 5,000
บาท)
หมายเหตุ : รายการครุภัณฑ์ ตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552  สําหรับครุภัณฑ์ที
ไม่กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ซึง
เทศบาลมีความจําเป็นต้องใช้คุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตังจ่ายตามราคาท้องถินโดยประหยัด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายให้ศูนย์พัฒนาเด็ก จํานวน 1 ป้าย
- ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
งบลงทุน รวม 35,000 บาท
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ(กรณีวงเงินในการดําเนินการครังละไม่เกิน 5,000
บาท)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เบียประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าซักฟอก  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่า
ธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 28,800 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามระเบียบของทาง
ราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 183,800 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น ค่าครองชีพชัว
คราว ฯลฯ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 280,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,350,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของข้า
ราชการส่วนท้องถินทีควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 533,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,205,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,205,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,424,300 บาท

แผนงานสาธารณสุข
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ(กรณีมีวงเงินในการดําเนินการครังละเกินกว่า 5,000
บาท)
หมายเหตุ : รายการครุภัณฑ์ ตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 สําหรับ
ครุภัณฑ์ทีไม่กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ซึงเทศบาลมีความจําเป็นต้องใช้คุณสมบัตินอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตังจ่ายตามราคาท้องถินโดยประหยัด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 15,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
-เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LCD ขาว-ดํา (25 หน้า/นาที)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที
-มีหน่วยความจํา (Mamory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-สามารถพมิพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้-มี Interface  แบบ 1x
Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ ไม่น่อยกว่า 250 แผ่น

- เครืองปรินเตอร์ จํานวน 5,500 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU)และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําหลัก(RAM )ชนิด DDR3 หรือดี
กว่ามีขนาด ไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)
ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid
State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จํานวน 1 หน่วย มี
DVD-RW หรือดีกว่า
จํานวน 1 หน่วย  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface)แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่
น้อยกว่า 600:1และมีขนาดไม่น้อยกว่า  18 นิว จํานวน 1 หน่วย

- เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,500 บาท
งบลงทุน รวม 35,500 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เครืองอ่าน
และเครืองบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอี
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์  นําดืม
สําหรับบริการประชาชน แผงกันห้อง สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ และค่าจัดซือธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ภปร. สก.  เสาไม้
ฯลฯ ตามโครงการประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ซึงมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น ชุดเครืองแบบรองเท้า
ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์เคมี
ภัณฑ์   สายยาง นํายาต่างๆ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน
นํามันดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี
นํามันเบรก ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ(กรณีวงเงินในการดําเนินการครังละไม่เกิน 5,000
บาท)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนลดโลกร้อนเป็นการอบรม
ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกในการสิงทีผลิตจากวัสดุธรรมชาติ และใช้วัสดุ
อุปกรณ์ทีได้จากธรรมชาติ ฯลฯ

4.ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนลดโลกร้อน จํานวน 80,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมยุวชนต้นแบบรักษ์สิงแวด
ล้อม เป็นการปลูกฝังเยาวชนให้จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมราชาติทีมีในตําบลถําใหญ่ ฯลฯ

3.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมยุวชนต้นแบบรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 60,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โรคไข้เลือดออก เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ

2.ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จํานวน 100,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ อสม.ในการคัดแยก
ขยะ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารฯลฯ

1.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ อสม.ในการคัดแยกขยะ จํานวน 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เบียประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าซักฟอก  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่า
ธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 43,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 403,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 618,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 803,000 บาท
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น ค่าครองชีพชัว
คราว  ฯลฯ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 449,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 789,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้า
ราชการส่วนท้องถินทีควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,100 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินปรับ
เพิมตามคุณวุฒิ,เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 958,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,335,100 บาท
งบบุคลากร รวม 2,335,100 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,941,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

ตังไว้เพือจ่ายให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเพือเป็นค่าใช่จ่ายใน
การดําเนินงานเกียวกับสาธารณสุข ดังนี
หมู่ที 1 จํานวนเงิน 15,000 บาทหมู่ที 2 จํานวนเงิน 15,000 บาทหมู่
ที 3 จํานวนเงิน 15,000 บาทหมู่ที 4 จํานวนเงิน 15,000 บาทหมู่ที 5
จํานวนเงิน 15,000 บาทหมู่ที 6 จํานวนเงิน 15,000 บาทหมู่ที 7
จํานวนเงิน 15,000 บาทหมู่ที 8 จํานวนเงิน 15,000 บาทหมู่ที 9
จํานวนเงิน 15,000 บาทหมู่ที 10 จํานวนเงิน 15,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ(กรณีมีวงเงินในการดําเนินการครังละเกินกว่า 5,000
บาท)
หมายเหตุ : รายการครุภัณฑ์ ตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552
สําหรับครุภัณฑ์ทีไม่กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ ซึงเทศบาลมีความจําเป็นต้องใช้คุณสมบัตินอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตังจ่ายตามราคาท้องถินโดยประหยัด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
งบลงทุน รวม 35,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถจัดเข้าวัสดุประเภทอืน
ได้

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ  เช่น โต๊ะ ตู้เก้าอี
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์  นําดืม
สําหรับ บริการประชาชน แผงกันห้อง สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ และค่าจัดซือธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ภปร.สก.เสาไม้ ฯลฯ
ตามโครงการประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึง
มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,470,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  (กรณีวงเงินในการดําเนินการครังละไม่เกิน
5,000  บาท)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ            ค่าเช่าทีพัก
ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสารค่า
เบียประกัน  ค่าระวางบรรทุก  ค่าซักฟอก  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่า
ธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากําจัดสิงปฏิกูล           ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     ว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.
2541

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ      ข้าราชการ
ส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามระเบียบของทาง
ราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อปท. ตามทีได้รับการแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที และที
ได้รับมอบหมาย  เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง ,คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ,    เงิน
รางวัล,คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 194,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,164,000 บาท
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวัด ขนาดขยาย 30 เท่า จํานวน 1 ชุด
- กล้องวัดระดับ จํานวน 34,000 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจีย สว่าน และอืนๆ เพือใช้ในกิจกรรม
ของเทศบาลตําบลถําใหญ่

- ครุภัณฑ์โรงงาน จํานวน 33,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรอกสลิง  กระจกโค้ง  ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม
เพือใช้ในกิจกรรมของเทศบาลตําบลถําใหญ่ หมู่ที 1-10

- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนํา Submersible ปัมหอยโข่ง หมู่
ที 1-10

- เครืองสูบนํา จํานวน 100,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เก้าอีข้าราชการและพนักงาน  เก้าอีผู้มา
ติดต่อราชการ  ชันวางเอกสาร  โต๊ะทํางานข้าราชการ      และพนักงาน
และอืนๆ

- เก้าอี จํานวน 5,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 441,900 บาท
งบลงทุน รวม 441,900 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เครืองอ่าน
และเครืองบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน
ดีเซล  นํามันเครือง  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี
นํามันเบรก  ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง กรวยจราจร    ยางนอก
ยางใน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบือง ทราย อิฐ สังกะสี
ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 800,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวังใน
หมู่ที3 ตําบลถําใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 450 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลถําใหญ่กําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ(ป้ายถาวร)จํานวน 1 ป้าย ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี แผน
งานเคหะชุมชน หน้าที 93 ลําดับที 30

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวังใน  หมู่ที 3 จํานวน 954,700 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายมหาราช - บ้านเปิก หมู่ที 7  บ้านไสใหญ่เหนือ ตําบลถําใหญ่
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร หนา
0.05 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 600 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลถําใหญ่กําหนด)
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จํานวน 1 ป้าย
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี แผนงานเคหะชุมชน หน้าที 147 ลําดับที
291

10. โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายมหาราช - บ้านเปิก  หมู่ที 7

จํานวน 356,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนปูทับลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายสามแยกบ้านเปิก - หนองรังไก่ หมู่ที 8 ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตรหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า
2,400 ตารางเมตร(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบล
ถําใหญ่กําหนด)พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายถาวร)
จํานวน 1 ป้าย ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี แผนงานเคหะชุมชน
หน้าที 90 ลําดับที 17

1. โครงการปรับปรุงถนนปูทับลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายสามแยกบ้านเปิก - หนองรังไก่ หมู่ที 8

จํานวน 1,033,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,824,200 บาท
งบลงทุน รวม 10,824,200 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 11,284,200 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  (กรณีมีวงเงินในการดําเนินการครังละเกินกว่า
5,000  บาท)
หมายเหตุ  :  รายการครุภัณฑ์ ตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552
สําหรับครุภัณฑ์ทีไม่กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ ซึงเทศบาลมีความจําเป็นต้องใช้คุณสมบัตินอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงตังจ่ายตามราคาท้องถินโดยประหยัด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
แบบ Network แบบที 1 ( 35 หน้า/นาที)   มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 35 หน้าต่อนาที สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ มี
หน่วยความจํา (Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชือมต่อ
ระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100 Base TX หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้ได้ A4,Letter,Legal
และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

- เครืองปรินเตอร์ จํานวน 19,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยทองคําขาว หมู่ที 7ผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 130 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลถําใหญ่กําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จํานวน 1 ป้าย
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี แผนงานเคหะชุมชน  หน้าที 98  ลําดับที
53

7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทองคําขาว หมู่ที 7 จํานวน 197,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่ารปรับปรุงถนนปูทับลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนซอยวาสนา 3/1 และซอยหน้าค่าย1/1, 1/2 หมู่ที 7 ผิวจราจร
กว้าง 4.50 เมตร และกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05  เมตร ระยะทาง
รวม 401  เมตร  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,868 ตารางเมตร(ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลถําใหญ่กําหนด)พร้อมติดตัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)จํานวน 1 ป้าย ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี แผนงานเคหะชุมชน หน้าที 98ลําดับที 54,56 และ 57

6. โครงการปรับปรุงถนนปูทับลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนซอยวาสนา 3/1 และซอยหน้าค่าย 1/1, 1/2 หมู่ที 7

จํานวน 2,506,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่ารปรับปรุงถนนปูทับผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสายบนควร - เขาหน้าแดง หมู่ที 5-10 ตําบลถําใหญ่
อําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร หนา
0.05 เมตร ระยะทาง 1,180 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 5,310
ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลถําใหญ่
กําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายถาวร) จํานวน
1 ป้าย ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี แผนงานเคหะชุมชน หน้าที 116
ลําดับที 147

5. โครงการปรับปรุงถนนปูทับผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายบนควร - เขาหน้าแดง หมู่ที 5-10

จํานวน 2,826,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้าน
วังไทร- บ้านอดีตผู้ใหญ่อํานวย หมูที 6 ตําบลถําใหญ่ อําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 500 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือ
พืนทีไม่น้อยกว่า2,000 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลถําใหญ่กําหนด)พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ป้ายถาวร)จํานวน 1 ป้ายปรากฎในแผนพัฒนาสามปี แผนงานเคหะ
ชุมชน หน้าที 105 ลําดับที 86

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านวังไทร -
บ้านอดีตผู้ใหญ่อํานวย หมู่ที 6

จํานวน 1,140,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามัคคี 5 หมู่
ที 3 ตําบลถําใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 310 เมตร พร้อมไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  930 ตารางเมตร (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลถําใหญ่กําหนด)พร้อมติดตัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายถาวร) จํานวน 1 ป้าย ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี แผนงานเคหะชุมชน หน้าที 163  ลําดับที 363

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี 5 หมู่ที 3 จํานวน 547,500 บาท
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน
นํามันดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี
นํามันเบรก ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (กรณีวงเงินในการดําเนินการครังละไม่เกิน 5000
บาท)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมากําจัดขยะโดยวิธีฝัง
กลบจ้างเหมาจัดเก็บขนขยะมูลฝอยไปกําจัด ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,540,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,660,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,090,000 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 2,263,000 บาท

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอทุ่งสง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอร่อนพิบูลย์
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า หมู่ที 1-10

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 460,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตาว หมู่
ที 1 ตําบลถําใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 381  เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  1,524  ตาราง
เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลถําใหญ่กําหนด)
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จํานวน 1 ป้าย
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี แผนงานเคหะชุมชน  หน้าที 92 ลําดับที
24

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายบ้านตาว
หมู่ที 1

จํานวน 785,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยคึก
ฤทธิพัฒนา  หมู่ที 7 ตําบลถําใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 264
เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,056 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลถําใหญ่กําหนด)พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ(ป้ายถาวร) จํานวน  1 ป้าย ปรากฎในแผนพัฒนา
สามปี แผนงานเคหะชุมชน หน้าที 104  ลําดับที 266

8. โครงการปรับปรุงถนนปูทับลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนซอยคึกฤทธิพัฒนา หมู่ที 7

จํานวน 479,000 บาท
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- อุดหนุนชุมชนตําบลถําใหญ่จํานวน 1,000,000 บาท
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชุมตําบลถําใหญ่ จํานวน 28
ชุมชน ตามโครงการของชุมชนทีขอรับเงินอุดหนุน เพือดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ฯลฯ

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสตรีตําบล
ถําใหญ่ เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสตรี ฯลฯ

5. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสตรี ต.ถําใหญ่ จํานวน 100,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนตําบลถํา
ใหญ่ เช่น อุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้เพือบริการสาธารณะของชุมชน
ของชุมชน หรือกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ฯลฯ

4. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมชุมชนตําบลถําใหญ่ จํานวน 120,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทีบ้าน(อผส.)

3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการผู้ด้อย
โอกาส และผู้ป่วยเอดส์

จํานวน 50,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ในหมู่ที 1-10 เช่น กลุ่มเลียงสัตว์,ฯลฯ

2. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ม.1-10 จํานวน 100,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรดนําดําหัว ผู้สูงอายุ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ

1. ค่าใช้จ่ายโครงการรดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,570,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ (กรณีมีวงเงินในการดําเนินการครังละเกินกว่า 5000
บาท)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 173,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 173,000 บาท
งบลงทุน รวม 173,000 บาท
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ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่างๆ การทํานุบํารุง
ฟืนฟู สืบทอดด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน เช่น
โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
โครงการปฏิบัติธรรม โครงการยกย่องคนดีศรีถําใหญ่ ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านงานประเพณี
ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน

จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 450,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬาให้ศูนย์กีฬาเขต 1/2 เช่น ลูก
ฟุตบอล ตะกร้อ ลูกบาสเก็ตบอลฯลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬากรณีเทศบาลเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท และ กรณีเทศบาลส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆกับหน่วยงานอืนๆ เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม
เวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประจําตําบล
และการแข่งขันกีฬาต่างๆ

จํานวน 500,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 550,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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1.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสงจํานวน 15,000 บาท
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสงตาม
โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจําปี  2557
2.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสงจํานวน  25,000 บาท
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสง ตาม
โครงการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอําเภอทุ่งสง
3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านนําพุ จํานวน  35,000 บาท
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านนําพุตามโครงการแข่ง
ขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมนักเรียนในระดับต่างๆเพือส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียนสังกัด สพฐ.
4.อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม
จํานวน  30,000 บาท
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านนาตาแย้มตามโครงการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมนักเรียนในระดับต่างๆเพือส่ง
เสริมศักยภาพของนักเรียนสังกัด สพฐ.
5.อุดหนุนโรงเรียนบ้านจําปา จํานวน 30,000 บาท
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านจําปาตามโครงการแข่ง
ขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมนักเรียนในระดับต่างๆเพือส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียนสังกัด สพฐ.
6.อุดหนุนโรงเรียนวัดถําใหญ่ จํานวน 20,000 บาท
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนวัดถําใหญ่ตามโครงการแข่ง
ขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมนักเรียนในระดับต่างๆเพือส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียนสังกัด สพฐ.
7.อุดหนุนโรงเรียนมหาราช 3 จํานวน 35,000 บาท
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนมหาราช 3 ตามโครงการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมนักเรียนในระดับต่างๆเพือส่ง
เสริมศักยภาพของนักเรียนสังกัด สพฐ.

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 190,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
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ตังไว้เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมโดยให้นายจ้างสมทบในอัตรา
ทีกฎหมายกําหนด

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท
งบกลาง รวม 1,740,000 บาท
งบกลาง รวม 1,740,000 บาท
งบกลาง รวม 1,740,000 บาท

แผนงานงบกลาง

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช พันธ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา ปุ๋ย
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เช่น การจัดทําแผนพัฒนาการ
เกษตร การรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม การฝึกอบรมอาชีพ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดําเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

จํานวน 90,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท

แผนงานการเกษตร

1. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอทุ่งสงจํานวน 10,000 บาท
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมอําเภอทุ่งสง ตาม
โครงการต่างๆ ดังนี
  1.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี จํานวน 5,000 บาท
  1.2 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน "ประเพณีมาฆบูชา
แห่ผ้าขึนธาตุ" ประจําปี 2557 จํานวน 5,000 บาท
2.อุดหนุนวัดไตรวิทยาราม
จํานวน 40,000 บาท
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดไตรวิทยาราม ในการจัดงาน
ประเพณีชักพระ
3.อุดหนุนวัดถําใหญ่
จํานวน 40,000 บาท
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดถําใหญ่ ในการจัดงานประเพณีชัก
พระ
4.อุดหนุนวัดนาตาแย้มธรรมารามจํานวน 40,000 บาท
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดนาตาแย้มธรรมาราม
ในการจัดงานประเพณีชักพระ
5.อุดหนุนสํานักสงฆ์ถําพระหอจํานวน 40,000 บาท
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สํานักสงฆ์ถําพระหอ
ในการจัดงานประเพณีชักพระ
6. อุดหนุนวัดจําปาวนารามจํานวน 40,000 บาท
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดจําปวนารามในการจัดงาน
ประเพณีชักพระ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 210,000 บาท
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ตังไว้เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน โดย
ให้ตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ตามงบประมาณ
ทัวไปในปีนี ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที
มท 0808.5/2049 ลงวันที 1 สิงหาคม 2555

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 720,000 บาท

1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยการพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับ
ตามกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น แผงกันจราจร
แผงสัญญาณไฟสามเหลียม ป้ายจราจร ฯลฯ
2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล จํานวนเงิน
280,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีสนับสนุนการจัดการสร้างสุขภาพ การ
ป้องกันโรคและการฟืนฟูสภาพแก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ
โดยสมทบไม่น้อยกว่า 50% ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรืองกําหนดหลักเกณฑ์ เพือสนับสนุน
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล ดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที ปี 2552 ลงวันที
29 กันยายน 2552
3.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 200,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลถําใหญ่ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 500,000 บาท

ตังไว้เป็นยอดประมาณการไว้เพือการสํารองจ่ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที
มีสาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมเท่านัน

สํารองจ่าย จํานวน 120,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด มท 0891.3/ว 1542 ลงวันที 2 กรกฎาคม
2556

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 100,000 บาท
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อําเภอ ทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลถําใหญ่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

          ประมาณการรับเป็นรายการใหม่ในปีงบประมาณตามจํานวนทีคาดว่าจะ
ได้รับ

ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 3,000 บาท

          ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา ตามพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท

          ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตังรับ

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร

จํานวน 5,000 บาท

          ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นรายได้จากการจัด
เก็บและขนขยะมูลฝอยจากอาคารชุมชน ฯลฯ ทีต้องจัดเก็บตามทีกําหนดไว้ใน
เทศบัญญัติ

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 690,000 บาท

          ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา ตามพระราชบัญญัติควบ
คุมอาคาร พ.ศ. 2522

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท
          ประมาณการรับไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท

          ประมาณการรับเป็นรายการใหม่ในปีงบประมาณ ตามจํานวนทีคาดว่าจะ
ได้รับ

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,135,000 บาท

          ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนรายของผู้
ชําระภาษีในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นรายได้จากการจัดเก็บภาษีตามพระราช
บัญญัติภาษีบํารุงท้องที พ.ศ. 2508

ภาษีป้าย จํานวน 400,000 บาท

          ประมาณรายรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมาตามจํานวนรายของผู้ชําระภาษีในปีที
ผ่านมาเป็นรายได้จากการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที
พ.ศ.2508

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 100,000 บาท

          ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนรายของผู้
ชําระภาษีในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นรายได้จากการจัดเก็บภาษีตามพระราช
บัญญัติโรงเรือนและทีดิน พ.ศ.2457 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 4) พ.ศ.2534

ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 3,000,000 บาท
หมวดภาษีอากร รวม 3,500,000 บาท

รายได้จัดเก็บ
ประมาณการรายรับรวมทังสิน 52,000,000   บาท  แยกเป็น



วันทีพิมพ์ : 20/1/2558  11:02:08 หน้า : 2/8



วันทีพิมพ์ : 20/1/2558  11:02:08 หน้า : 3/8

          ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีทีผ่าน
มาเป็นเกณฑ์ตังรับ

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 50,000 บาท

          ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีได้รับในปีที
ผ่านมา  เป็นรายได้จากการขายแบบแปลนต่างๆของเทศบาล

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 300,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 350,000 บาท

          ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นรายได้จากดอกเบีย
เงินฝากธนาคาร

ดอกเบีย จํานวน 500,000 บาท

          ประมาณการรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีได้รับในปีที
ผ่านมา

ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 502,000 บาท

          ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีทีผ่าน
มาเป็นเกณฑ์ตังรับ

ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 3,000 บาท

          ประมาณการรับเป็นรายการใหม่ในปีงบประมาณตามจํานวนทีคาดว่าจะ
ได้รับ

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท

          ประมาณการรายรับเป็นรายการใหม่ในปีงบประมาณตามจํานวนทีคาดว่า
จะได้รับ

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

          ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีได้รับในปีที
ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 5,000 บาท

          ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนรายผู้
ประกอบการค้าทีขออนุญาตในปีงบประมาณทีผ่านมา เป็นรายได้ทีเก็บจากค่าใบ
อนุญาตของผู้ประกอบการค้า

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว หรือ
พืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 5,000 บาท

          ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นรายได้ทีจัดเก็บจาก
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายทีกําหนดไว้ใน
เทศบัญญัติ

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

          ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา ตามจํานวนทีรับในปีที
ผ่านมา เป็นรายได้จากการปรับกรณีผิดสัญญาจ้างหรือซือทีทํากับเทศบาลไว้

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 300,000 บาท

          ประมาณการรับเป็นรายการใหม่ในปีงบประมาณตามจํานวนทีคาดว่าจะ
ได้รับ

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 3,000 บาท

          ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีได้รับในปีที
ผ่านมา  เป็นรายได้จากการปรับผู้กระทําผิดกฎจราจรและเทศบาลได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการส่งมอบค่าปรับจราจรทางบกให้แก่
กรุงเทพมหานคร เทศบาล ฯลฯ พ.ศ.2528

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท
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          ประมาณการรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมาโดยพิจารณาจากรายรับ
จริงในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ตังรับ

เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จํานวน 1,000 บาท

          ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีได้รับในปี
งบประมาณ
ทีผ่านมา เป็นรายได้ทีรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาลตามพระราชบัญญัติ
กําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.
ศ.2542

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 300,000 บาท

          ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีได้รับในปี
งบประมาณทีผ่านมาเป็นรายได้ทีรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาลตามพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 8,000,000 บาท

          ประมาณการรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมาโดยพิจารณาจากรายรับ
จริงในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ตังรับ

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 1,000 บาท

          ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาโดยพิจารณาจากรายรับ
จริงในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ตังรับ

ภาษีการพนัน จํานวน 5,000 บาท

          ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นรายได้ทีรัฐบาลจัด
เก็บให้ตามพระราชบัญญัติจัดสรรภาษีสรรพสามิต และจัดสรรให้ตามอัตราส่วน
ของจํานวนราษฎรใน
เขตเทศบาล

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,500,000 บาท

          ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีได้รับในปีที
ผ่านมาเป็นภาษีทีรัฐบาลจัดเก็บให้ตามพระราชบัญญัติจัดสรรภาษีสุรา   พ.
ศ.2527   และจัดสรรให้ตามอัตราส่วนของจํานวนราษฎรในเขตเทศบาล

ภาษีสุรา จํานวน 2,500,000 บาท

          ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นภาษีทีรัฐบาลจัดเก็บ
ให้โดยเก็บจากค่าภาษีมูลค่าเพิมและรัฐบาลจัดสรรให้กับเทศบาล

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

          ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีรัฐบาล
จัดเก็บให้โดยเก็บจากค่าภาษีการค้าและรัฐบาลจัดสรรให้กับเทศบาล

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 6,000,000 บาท

          ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นภาษีทีรัฐบาลจัดสรร
ให้กับเทศบาลตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท
หมวดภาษีจัดสรร รวม 31,508,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

          ประมาณการรับเป็นรายการใหม่ในปีงบประมาณ ตามจํานวนทีคาดว่าจะ
ได้รับ

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 5,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
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          ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาโดยพิจารณาจากเงินอุด
หนุนทีได้รับในปีทีผ่านมา

เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอนเลือก
ทํา

จํานวน 15,000,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 15,000,000 บาท
รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

          ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาโดยพิจารณาจากรายรับ
จริงในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ตังรับ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

          ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีได้รับในปี
งบประมาณทีผ่านมา เป็นรายได้ทีกรมทีดินจัดสรรให้  ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.
ศ. 2542 ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที มท 0313/ว 1482ลงวันที
10 กรกฎาคม 2543

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 3,000,000 บาท
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