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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลถ้ําใหญ่
อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลถ้ําใหญ

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลถ้ําใหญ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลถ้ําใหญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลถ้ําใหญจึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 48,049,899.80 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 20,320,486.96 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 15,042,682.07 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 1,322,600.00 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 16,632,225.31 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 83,833,086.91 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 854,208.85 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 6,455,113.20 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 487,142.15 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 246,907.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 65,602.36 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 3,500.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 45,765,980.35 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 29,954,633.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 7,201,309.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 61,565,341.43 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 19,871,521.18 บาท

งบบุคลากร จํานวน 22,346,119.78 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 14,132,206.56 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,073,466.80 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,142,027.11 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 787,754.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 5,087,907.38 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 555,000.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 10,665,541.70 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลถ้ําใหญ
อ.ทุงสง  จ.นครศรีธรรมราช

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 4,430,810.35 3,460,000.00 3,460,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

4,295,818.35 945,500.00 1,038,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 484,459.42 369,000.00 469,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์

241,439.00 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 989,525.50 177,700.00 22,200.00

หมวดรายได้จากทุน 2,500.00 5,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 10,444,552.62 5,157,200.00 5,194,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 45,972,167.94 48,553,000.00 48,100,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

45,972,167.94 48,553,000.00 48,100,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,523,921.00 31,289,800.00 28,705,300.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

29,523,921.00 31,289,800.00 28,705,300.00

รวม 85,940,641.56 85,000,000.00 82,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 18,730,964.33 22,900,310.00 21,667,000.00

งบบุคลากร 21,550,996.76 26,157,400.00 26,140,800.00

งบดําเนินงาน 16,101,415.04 24,316,890.00 23,561,300.00

งบลงทุน 2,625,215.00 6,744,400.00 6,369,900.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 200,000.00 100,000.00

งบเงินอุดหนุน 4,042,883.80 4,681,000.00 4,161,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 63,051,474.93 85,000,000.00 82,000,000.00

รวม 63,051,474.93 85,000,000.00 82,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลถ้ําใหญ่

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลถ้ําใหญ่
อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 22,214,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,573,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,657,000

แผนงานสาธารณสุข 5,108,100

แผนงานเคหะและชุมชน 11,446,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 410,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 814,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,089,800

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 21,667,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 82,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 10,318,900 0 3,705,400 14,024,300
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,400 0 0 2,848,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,470,500 0 3,705,400 11,175,900

งบดําเนินงาน 5,906,200 20,000 1,287,000 7,213,200
    ค่าตอบแทน 889,200 0 305,000 1,194,200

    ค่าใช้สอย 2,706,000 20,000 735,000 3,461,000

    ค่าวัสดุ 495,000 0 235,000 730,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,816,000 0 12,000 1,828,000

งบลงทุน 562,100 0 377,500 939,600
    ค่าครุภัณฑ์ 562,100 0 377,500 939,600

งบเงินอุดหนุน 37,000 0 0 37,000
    เงินอุดหนุน 37,000 0 0 37,000

                              รวม 16,824,200 20,000 5,369,900 22,214,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลถ้ําใหญ่

อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 1,043,900 1,043,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,043,900 1,043,900

งบดําเนินงาน 2,017,000 2,017,000
    ค่าตอบแทน 158,000 158,000

    ค่าใช้สอย 1,591,000 1,591,000

    ค่าวัสดุ 268,000 268,000

งบลงทุน 513,000 513,000
    ค่าครุภัณฑ์ 513,000 513,000

                              รวม 3,573,900 3,573,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลถ้ําใหญ่

อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,323,900 3,546,000 4,869,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,323,900 3,546,000 4,869,900

งบดําเนินงาน 699,500 4,019,600 4,719,100
    ค่าตอบแทน 90,000 100,000 190,000

    ค่าใช้สอย 464,500 1,965,600 2,430,100

    ค่าวัสดุ 133,000 1,891,000 2,024,000

    ค่าสาธารณูปโภค 12,000 63,000 75,000

งบลงทุน 39,000 149,000 188,000
    ค่าครุภัณฑ์ 39,000 149,000 188,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,880,000 2,880,000
    เงินอุดหนุน 0 2,880,000 2,880,000

                              รวม 2,062,400 10,594,600 12,657,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลถ้ําใหญ่

อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 2,777,000 0 2,777,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,777,000 0 2,777,000

งบดําเนินงาน 357,000 1,255,000 1,612,000
    ค่าตอบแทน 185,000 120,000 305,000

    ค่าใช้สอย 110,000 830,000 940,000

    ค่าวัสดุ 50,000 305,000 355,000

    ค่าสาธารณูปโภค 12,000 0 12,000

งบลงทุน 70,100 89,000 159,100
    ค่าครุภัณฑ์ 70,100 89,000 159,100

งบเงินอุดหนุน 0 560,000 560,000
    เงินอุดหนุน 0 560,000 560,000

                              รวม 3,204,100 1,904,000 5,108,100
แผนงานเคหะและชุมชน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลถ้ําใหญ่

อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 4/8



งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 3,425,700 0 0 3,425,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,425,700 0 0 3,425,700

งบดําเนินงาน 4,186,000 0 2,854,000 7,040,000
    ค่าตอบแทน 596,000 0 0 596,000

    ค่าใช้สอย 2,050,000 0 2,324,000 4,374,000

    ค่าวัสดุ 1,528,000 0 530,000 2,058,000

    ค่าสาธารณูปโภค 12,000 0 0 12,000

งบลงทุน 280,400 0 200,000 480,400
    ค่าครุภัณฑ์ 280,400 0 200,000 480,400

งบรายจ่ายอื่น 100,000 0 0 100,000
    รายจ่ายอื่น 100,000 0 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 400,000 0 400,000
    เงินอุดหนุน 0 400,000 0 400,000

                              รวม 7,992,100 400,000 3,054,000 11,446,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลถ้ําใหญ่

อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 410,000 410,000
    ค่าใช้สอย 410,000 410,000

                              รวม 410,000 410,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 480,000 50,000 530,000
    ค่าใช้สอย 430,000 50,000 480,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 284,000 284,000
    เงินอุดหนุน 0 284,000 284,000

                              รวม 480,000 334,000 814,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลถ้ําใหญ่

อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 4,089,800 4,089,800
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,089,800 4,089,800

                              รวม 4,089,800 4,089,800
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    ค่าใช้สอย 10,000 10,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

                              รวม 20,000 20,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลถ้ําใหญ่

อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช
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แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 21,667,000 21,667,000
    งบกลาง 21,667,000 21,667,000

                              รวม 21,667,000 21,667,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลถ้ําใหญ่

อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 8/8







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลถ้ําใหญ
อําเภอ ทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4,274,336.00 4,474,978.44 4,005,241.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 70,333.25 131,862.85 69,343.35 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ภาษีป้าย 369,390.00 390,712.00 356,226.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 4,714,059.25 4,997,553.29 4,430,810.35 3,460,000.00 3,460,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 0.00 500.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 3,424.10 3,191.30 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 760.00 830.00 1,030.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10,848.00 4,825.00 3,134.00 10,000.00 50.00 % 15,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 603,860.00 683,050.00 603,775.00 600,000.00 0.00 % 600,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

2,200.00 1,100.00 600.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

0.00 0.00 900.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,220.00 1,400.00 1,790.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 21,500.00 2,280.00 54,700.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 800.00 12,400.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 286,126.50 182,904.36 3,577,968.05 200,000.00 50.00 % 300,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

50,300.00 73,700.00 41,700.00 50,000.00 -20.00 % 40,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 -20.00 % 2,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 1,550.00 1,850.00 900.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 910.00 1,240.00 780.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 500.00 0.00 2,850.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 980,574.50 972,503.46 4,295,818.35 945,500.00 1,038,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ดอกเบี้ย 373,521.92 390,306.05 484,459.42 367,000.00 27.25 % 467,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 373,521.92 390,306.05 484,459.42 369,000.00 469,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 145,456.00 229,210.00 241,439.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 145,456.00 229,210.00 241,439.00 200,000.00 200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 374,500.00 7,500.00 176,300.00 175,500.00 -97.15 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1,272.00 700.00 813,225.50 2,200.00 681.82 % 17,200.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 375,772.00 8,200.00 989,525.50 177,700.00 22,200.00

หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 5,500.00 2,500.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 5,500.00 2,500.00 5,000.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ 503,238.48 644,432.25 642,288.73 600,000.00 16.67 % 700,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,736,243.87 10,910,606.47 11,396,860.49 11,500,000.00 -8.70 % 10,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,897,486.64 5,264,577.24 4,908,697.09 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 171,530.29 216,385.82 170,459.33 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ภาษีสุรา 2,580,865.61 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 6,219,582.50 9,899,799.30 10,626,659.63 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00
     ภาษีการพนัน 2,444.40 0.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 12,289,206.00 14,897,750.21 15,680,910.72 18,000,000.00 5.56 % 19,000,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 80,275.70 251,809.66 201,976.95 250,000.00 -20.00 % 200,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,932,521.00 3,007,783.00 2,344,315.00 3,000,000.00 -16.67 % 2,500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 38,413,394.49 45,093,143.95 45,972,167.94 48,553,000.00 48,100,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

24,829,288.00 26,010,316.00 29,523,921.00 31,289,800.00 -8.26 % 28,705,300.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,829,288.00 26,010,316.00 29,523,921.00 31,289,800.00 28,705,300.00
รวมทุกหมวด 69,832,066.16 77,706,732.75 85,940,641.56 85,000,000.00 82,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่ 
อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมรำช 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  82,000,000   บาท  แยกเป็น 

  
รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 3,460,000 บาท 

  
ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง จ ำนวน 3,000,000 บำท 

    
      ประมำณกำรไว้ตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะได้รับ 
ตำมพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562  
       

  

  
ภำษีโรงเรือนและที่ดิน จ ำนวน 50,000 บำท 

    

      ประมำณกำรรับไว้ส ำหรับผู้ที่อยู่ในข่ำยต้องช ำระภำษี 
โรงเรือนและท่ีดิน และเงินเพ่ิมจำกลูกหนี ค่ำภำษีโรงเรือน 
และท่ีดินตำม พ.ร.บ. ภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 

  

  
ภำษีบ ำรุงท้องที่ จ ำนวน 10,000 บำท 

    

       ประมำณกำรรับไว้ส ำหรับผู้ที่อยู่ในข่ำยต้องช ำระ 
ภำษีบ ำรุงท้องที่และเงินเพ่ิมจำกลูกหนี ค่ำภำษีบ ำรุงท้องที่  
ตำม พ.ร.บ. ภำษีบ ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2424 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
จนถึงปัจจุบัน 
 

  

  
ภำษีป้ำย จ ำนวน 400,000 บำท 

    

      ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
ตำมจ ำนวนรำยของผู้ช ำระภำษีในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
เป็นรำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีตำมพระรำชบัญญัติภำษีป้ำย  
พ.ศ. 2510 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534    
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หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,038,500 บาท 

  
ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ จ ำนวน 2,000 บำท 

    
      ประมำณกำรรับไว้สูงกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
ตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

  

  
ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรพนัน จ ำนวน 1,000 บำท 

    
      ประมำณกำรรับไว้เท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
ตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

  

  
ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 15,000 บำท 

    

      ประมำณกำรรับไว้ต่ ำกว่ำงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
ตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะได้รับ ตำมพระรำชบัญญัติควบคุม 
อำคำร พ.ศ. 2522 
 

  

  
ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ ำนวน 600,000 บำท 

    

      ประมำณกำรรับไว้เท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
ตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะได้รับ เป็นรำยได้จำกกำรจัดเก็บ 
และขนขยะมูลฝอยจำกอำคำร ชุมชน ฯลฯ ที่ต้องจัดเก็บ 
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในเทศบัญญัติ 
 

  

  
ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกูล จ ำนวน 50,000 บำท 

    
      ประมำณกำรรับไว้ตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะได้รับ 
ตำม พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุขฯ 
 

  

  
ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร
หรือสะสมอำหำร 

จ ำนวน 2,000 บำท 

    

      ประมำณกำรรับไว้เท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
ตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะได้รับ โดยพิจำรณำจำกรำยรับจริง 
ในปีที่ผ่ำนมำเป็นเกณฑ์ตั งรับตำม พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุขฯ 
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ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั งแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิวเพ่ือกำรโฆษณำ จ ำนวน 2,000 บำท 

    
      ประมำณกำรรับไว้ตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

  

  
ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ จ ำนวน 2,000 บำท 

    

      ประมำณกำรรับไว้เท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
ตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะได้รับ โดยพิจำรณำจำกรำยรับจริง 
ในปีที่ผ่ำนมำเป็นเกณฑ์ตั งรับตำมพระรำชบัญญัติทะเบียน
พำณิชย์ พ.ศ. 2549 
 

  

  
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพัก จ ำนวน 10,000 บำท 

    

      ประมำณกำรรับไว้ต่ ำกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
ตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะได้รับ โดยพิจำรณำจำกรำยรับจริง 
ในปีที่ผ่ำนมำเป็นเกณฑ์ตั งรับตำมพระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 
 

  

  
ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ ำนวน 1,000 บำท 

    
      ประมำณกำรรับไว้เท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำตำมจ ำนวน 
ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

  

  
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก จ ำนวน 5,000 บำท 

    

      ประมำณกำรรับไว้เท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
ตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะได้รับเป็นรำยได้จำกกำรปรับผู้กระท ำผิด 
กฎจรำจรและเทศบำลได้รับตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรส่งมอบค่ำปรับจรำจรทำงบกให้แก่กรุงเทพมหำนคร 
เทศบำล ฯลฯ พ.ศ. 2528 
 

  

  
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและข้อบังคับท้องถิ่น จ ำนวน 1,000 บำท 

    

      ประมำณกำรรับไว้ตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะได้รับ  
โดยพิจำรณำจำกรำยรับจริงในปีที่ผ่ำนมำเป็นเกณฑ์ในกำรตั งรับ 
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ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ จ ำนวน 300,000 บำท 

    

      ประมำณกำรรับไว้สูงกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำตำมจ ำนวน 
ที่คำดว่ำจะได้รับเป็นรำยได้จำกกำรปรับกรณีผิดสัญญำจ้ำงหรือซื อ 
ที่ท ำกับเทศบำลไว้ 
 

  

  
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ จ ำนวน 40,000 บำท 

    

      ประมำณกำรรำยรับไว้ต่ ำกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
เป็นรำยได้ที่จัดเก็บจำกค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับ 
กิจกำรที่เป็นอันตรำยที่ก ำหนดไว้ในเทศบัญญัติ 
 

  

  
ค่ำใบอนุญำตจัดตั งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำร 
ในครัว หรือพื นที่ใด ซึ่งมีพื นที่เกิน 200 ตำรำงเมตร 

จ ำนวน 2,000 บำท 

    

      ประมำณกำรรับไว้เท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำตำม 
จ ำนวนรำยผู้ประกอบกำรค้ำที่ขออนุญำตในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
เป็นรำยได้ที่จัดเก็บจำกค่ำใบอนุญำตของผู้ประกอบกำรค้ำตำมท่ีก ำหนด
ไว้ในเทศบัญญัติ 
 

  

  
ค่ำใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ จ ำนวน 1,000 บำท 

    
      ประมำณกำรรำยรับต่ ำกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำตำมจ ำนวน 
ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

  

  
ค่ำใบอนุญำตให้ตั งตลำดเอกชน จ ำนวน 500 บำท 

    

      ประมำณกำรรับไว้เท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำตำมจ ำนวน 
ที่คำดว่ำจะได้รับ โดยพิจำรณำจำกรำยรับจริงในปีที่ผ่ำนมำเป็นเกณฑ์ 
ตั งรับตำมข้อบัญญัติต ำบลเรื่องตลำด พ.ศ. 2547 
 

  

  
ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 2,000 บำท 

    

      ประมำณกำรรับไว้เท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำตำมจ ำนวน 
ที่คำดว่ำจะได้รับ 
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ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง จ ำนวน 1,000 บำท 

    
      ประมำณกำรรับไว้เท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ ตำมจ ำนวน 
ที่ได้รับในปีที่ผ่ำนมำ 
 

  

  
ค่ำใบอนุญำตอ่ืนๆ จ ำนวน 1,000 บำท 

    
      ประมำณกำรรับไว้เท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำตำมจ ำนวน 
ที่ได้รับในปีที่ผ่ำนมำ 
 

  

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 469,000 บาท 

  
ค่ำเช่ำหรือบริกำรสถำนที่ จ ำนวน 2,000 บำท 

    
      ประมำณกำรรับไว้เท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
ตำมจ ำนวนที่ได้รับในปีที่ผ่ำนมำ 
 

  

  
ดอกเบี ย จ ำนวน 467,000 บำท 

    

      ประมำณกำรรับไว้ต่ ำกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
ตำมจ ำนวนที่ได้รับในปีที่ผ่ำนมำ 

 

  

 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 200,000 บาท 

  
รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ จ ำนวน 200,000 บำท 

    
      ประมำณกำรรับไว้เท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
ตำมจ ำนวนที่ได้รับในปีที่ผ่ำนมำ 
 

  

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 22,200 บาท 

  
ค่ำขำยแบบแปลน จ ำนวน 5,000 บำท 

    

      ประมำณกำรรับไว้ต่ ำกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
ตำมจ ำนวนที่ได้รับในปีที่ผ่ำนมำ เป็นรำยได้จำกกำรขำยแบบแปลน
ต่ำงๆ ของเทศบำล 
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รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ ำนวน 17,200 บำท 

    
      ประมำณกำรรับไว้สูงกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
ตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

  

 
หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท 

  
ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน จ ำนวน 5,000 บำท 

    
      ประมำณกำรรับไว้เท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
ตำมจ ำนวนที่ได้รับในปีที่ผ่ำนมำ 
 

  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 48,100,000 บาท 

  
ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์ จ ำนวน 700,000 บำท 

    
      ประมำณกำรรับไว้สูงกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำเป็นภำษี 
ที่รัฐบำลจัดสรรให้กับเทศบำลจำกค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
 

  

  
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน 10,500,000 บำท 

    

      ประมำณกำรรับไว้ต่ ำกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำเป็นภำษี 
ที่รัฐบำลจัดสรรให้กับเทศบำลตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผน 
และขั นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
 

  

  
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จดัสรรรำยได้ฯ จ ำนวน 5,000,000 บำท 

    

      ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
ตำมจ ำนวนที่รัฐบำลจัดเก็บให้โดยเก็บจำกค่ำภำษีกำรค้ำ 
และรัฐบำลจัดสรรให้กับเทศบำล 
 

  

  
ภำษีธุรกิจเฉพำะ จ ำนวน 200,000 บำท 

    
      ประมำณกำรรับไว้เท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำโดยพิจำรณำ 
จำกรำยรับจริงในปีที่ผ่ำนมำเป็นเกณฑ์ตั งรับเป็นภำษีที่รัฐบำลจัดเก็บ 
ให้โดยเก็บจำกค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิมและรัฐบำลจัดสรรให้กับเทศบำล 
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ภำษีสรรพสำมิต จ ำนวน 10,000,000 บำท 

    

           ประมำณกำรรับไว้เท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  
เป็นรำยได้ที่รัฐบำลจัดเก็บให้ตำมพระรำชบัญญัติจัดสรรภำษี 
สรรพสำมิตและจัดสรรให้ตำมอัตรำส่วนของจ ำนวนรำษฎร 
ในเขตเทศบำล 
 

  

  
ค่ำภำคหลวงแร่ จ ำนวน 19,000,000 บำท 

    
      ประมำณกำรรับไว้สูงกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำโดยพิจำรณำ 
จำกรำยรับจริงในปีที่ผ่ำนมำเป็นเกณฑ์ตั งรับ 
 

  

  
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม จ ำนวน 200,000 บำท 

    

      ประมำณกำรรับไว้ต่ ำกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำตำมจ ำนวน 
ที่ได้รับในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ เป็นรำยได้ที่รัฐบำลจัดเก็บและ 
จัดสรรให้เทศบำลตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั นตอน 
กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 

  

  
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน จ ำนวน 2,500,000 บำท 

    

      ประมำณกำรรับไว้ต่ ำกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำตำมจ ำนวน 
ที่ได้รับในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ เป็นรำยได้ที่กรมที่ดินจัดสรรให้ 
ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตำมหนังสือกรม 
กำรปกครอง ด่วนมำก ที ่มท 0313/ว 1482 ลงวันที่ 10  
กรกฎำคม 2543 
 

  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 28,705,300 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำย
โอนเลือกท ำ 

จ ำนวน 28,705,300 บำท 

    
เงินอุดหนุนทั่วไป 
1. เงินอุดหนุนทั่วไปส ำหรับกำรด ำเนินกำร         20,500,000  บำท 
ตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอน 
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    1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปส ำหรับกำรด ำเนินกำร     5,000,000  บำท 
ตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอน           
    1.2 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ                12,000,000  บำท 
สนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ให้แก่ผู้สูงอำยุ             
    1.3 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ                 3,500,000  บำท 
สนับสนุนสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรหรือ
ทุพพล                                                                               
2. เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรสงเครำะห์       120,000  บำท  
เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                  
3. เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน                       1,400,000  บำท 
อำหำรเสริม(นม) 
4. เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน    2,900,000  บำท 
5. เงินอุดหนุนส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก           2,920,000  บำท 
    5.1 เงินเดือนครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก              2,700,000  บำท 
    5.2 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน                         200,000  บำท 
    5.3 ค่ำเล่ำเรียนบุตร (คร ูศพด.)                      20,000  บำท 
6. เงินอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมศักยภำพ                  10,000  บำท 
กำรจัดกำรศึกษำของท้องถิ่น                                 
7. เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำรพระรำชด ำริ           560,000  บำท 
ด้ำนสำธำรณสุขฯ 
8. เงินอุดหนุนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค                   76,300  บำท 
คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 
9. เงินอุดหนุนส ำรวจและขึ นทะเบียนสัตว์              15,000  บำท 
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัข 
10. เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย            204,000  บำท 
ในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก          
 
                                             



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760.00 725,760.00 725,760.00 725,800.00 0 % 725,800

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

207,360.00 207,360.00 207,360.00 207,400.00 0 % 207,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,555,200.00 1,555,200.00 1,555,200.00 1,555,200.00 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 2,848,320.00 2,848,320.00 2,848,400.00 2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,739,240.00 3,635,817.85 4,055,101.67 4,199,000.00 6.99 % 4,492,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 10,590.83 35,034.00 45,000.00 -91.11 % 4,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลถ้ําใหญ
อําเภอทุงสง    จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินประจําตําแหนง 476,400.00 473,400.00 474,350.00 413,000.00 15.35 % 476,400

คาจ้างลูกจ้างประจํา 381,420.00 403,260.00 425,400.00 459,000.00 1.53 % 466,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,390,787.93 1,550,725.00 1,712,640.00 1,913,000.00 1.75 % 1,946,500

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 60,325.00 64,437.00 81,719.67 89,000.00 -4.49 % 85,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,048,172.93 6,138,230.68 6,784,245.34 7,118,000.00 7,470,500
รวมงบบุคลากร 8,896,492.93 8,986,550.68 9,632,565.34 9,966,400.00 10,318,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

2,625.00 18,625.00 22,125.00 31,500.00 534.92 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 4,720.00 10,000.00 100 % 20,000

คาเชาบ้าน 285,300.00 290,600.00 360,016.00 423,000.00 36.17 % 576,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 155,293.50 153,044.50 63,055.00 95,000.00 -1.89 % 93,200

รวมค่าตอบแทน 443,218.50 462,269.50 449,916.00 559,500.00 889,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 114,885.00 161,779.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 183,235.00 270,000.00 -100 % 0

- จ้างเหมาบริการทั่วไป 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

- จ้างเหมาบริการบุคคล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 240,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 87,003.00 86,151.00 827,817.00 100,000.00 50 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  คาชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

- คาของรางวัล หรือเงินรางวัล 0.00 0.00 1,000.00 3,000.00 0 % 3,000

- คาใช้จายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

- คาใช้จายโครงการจัดทําวารสารประชา
สัมพันธ

90,000.00 0.00 98,000.00 105,000.00 4.76 % 110,000

- คาใช้จายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบป
ระชาชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

- คาใช้จายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

163,485.60 441,115.00 358,809.00 300,000.00 0 % 300,000

- คาใช้จายในการฝึกอบรม สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน และกลุมองคกร
ตางๆ

299,311.00 6,000.00 0.00 25,000.00 700 % 200,000

- คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0 % 1,300,000

- คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

1,000.00 0.00 2,000.00 4,000.00 150 % 10,000

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคาร
สํานักงานเทศบาล

0.00 0.00 0.00 358,500.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการสนับสนุนการทองเที่ยวตําบลถ้ํา
ใหญสูประชาคมอาเซียน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใสใจสิ่ง
แวดล้อม : เทศบาลตําบลถ้ําใหญ

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 61,698.06 87,509.78 148,093.67 120,000.00 -16.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 817,382.66 782,554.78 1,668,954.67 2,588,500.00 2,706,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 97,566.00 83,132.95 131,462.00 162,100.00 -1.3 % 160,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 730.00 0.00 2,295.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 28,003.00 31,558.00 43,736.00 40,000.00 75 % 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 3,250.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 362,902.53 160,930.72 233,001.00 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 49,900.00 56,501.50 114,360.00 120,000.00 -16.67 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 539,101.53 335,373.17 524,854.00 487,100.00 495,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 482,569.10 620,493.16 674,120.45 800,000.00 62.5 % 1,300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,054.38 16,184.17 39,252.63 66,000.00 0 % 66,000

คาบริการโทรศัพท 201,128.03 246,076.08 280,286.99 300,000.00 33.33 % 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบริการไปรษณีย 44,493.00 32,459.00 39,161.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 743,244.51 915,212.41 1,032,821.07 1,236,000.00 1,816,000
รวมงบดําเนินงาน 2,542,947.20 2,495,409.86 3,676,545.74 4,871,100.00 5,906,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

- เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,400

- เก้าอี้เบาะหนังมีพนักพิงขาชุป 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,800

- เก้าอี้ประชุมเบาะพิงหลังแบบพับได้ 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

- เก้าอีพนักงานเทศบาล ระดับชํานาญการ 
จํานวน 1 ตัว

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- เก้าอี้พักคอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

- เก้าอี้สําหรับพนักงานเทศบาล 0.00 4,900.00 12,300.00 7,800.00 220.51 % 25,000

- เก้าอี้หัวกลมหุ้มหนัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

- เครื่องขัดพื้น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

- เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 เครื่อง 4,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- เครื่องดูดฝุ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,000

- เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ 17,980.00 24,290.00 0.00 21,890.00 -100 % 0

- เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง 15,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- เครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 1,451,300.00 -100 % 0

- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จํานวน 1 เครื่อง 7,590.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- ตู้ทําน้ําร้อน - น้ําเย็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

- ตู้ไม้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,600

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 14,700.00 0.00 0.00 100 % 90,600

- โต๊ะคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,800

- โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,800

- โต๊ะทํางานเข้ามุม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

- โต๊ะพับอเนกประสงคหน้าขาว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

- โต๊ะหมูบูชา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

- โต๊ะหมูบูชา ชนิดหมูเก้า 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- โทรศัพทตู้สาขาและโทรศัพทภายในพร้อม
ติดตั้ง

0.00 0.00 0.00 77,000.00 -100 % 0

- พาติชั่น (Partition) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 65,600

- โพเดี่ยมไม้ทึบ 0.00 0.00 0.00 3,700.00 -100 % 0

- โพเดี่ยมไม้สักเสาเดียวฉลุลาย 0.00 0.00 0.00 4,200.00 -100 % 0

- อุปกรณพร้อมติดตั้งระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต

0.00 0.00 0.00 260,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

- ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง 0.00 0.00 39,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- ชุดเครื่องเสียงชนิดมีล้อลาก พร้อมอุปกรณ 0.00 0.00 9,800.00 0.00 0 % 0

เครื่องโทรทัศนวงจรปิด 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

- เครื่องโทรทัศน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,700

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

 - ผ้ามานพร้อมอุปกรณ จํานวน 108 ชุด 0.00 0.00 0.00 450,000.00 -100 % 0

- เครื่องกรองน้ํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

- ตู้เย็น 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0 % 0

- ถังต้มน้ําไฟฟ้า 0.00 0.00 6,580.00 0.00 0 % 0

ตู้กดน้ําดื่มแบบ 2 ก๊อก น้ําร้อน น้ําเย็น 0.00 0.00 7,300.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร 22,000.00 0.00 30,000.00 88,000.00 -75 % 22,000

- เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,000.00 20,500.00 0.00 0.00 100 % 44,000

- เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร/LED 
สี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 5,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

- เครื่องสํารองไฟฟ้า 13,000.00 0.00 7,200.00 7,280.00 -20.33 % 5,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart 
Card Reader)

0.00 0.00 4,200.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 117,860.00 64,390.00 172,880.00 2,371,170.00 562,100
รวมงบลงทุน 117,860.00 64,390.00 172,880.00 2,371,170.00 562,100

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลนาหลวง
เสน

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

- อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลน้ําตก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทุงสง 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0 % 7,000

รวมเงินอุดหนุน 15,000.00 0.00 37,000.00 37,000.00 37,000
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000.00 0.00 37,000.00 37,000.00 37,000

รวมงานบริหารทั่วไป 11,572,300.13 11,546,350.54 13,518,991.08 17,245,670.00 16,824,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัด
ทําแผนพัฒนาของเทศบาล

0.00 10,925.00 14,675.00 20,000.00 0 % 20,000

- คาใช้จายโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัด
ทําแผนพัฒนาสามปี   5,925.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 5,925.00 10,925.00 14,675.00 20,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 5,925.00 10,925.00 14,675.00 20,000.00 20,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 5,925.00 10,925.00 14,675.00 20,000.00 20,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,042,737.91 2,076,400.00 2,160,156.00 3,000,000.00 0 % 3,000,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 10,000.00 23,740.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

เงินประจําตําแหนง 170,400.00 170,400.00 170,400.00 170,400.00 0 % 170,400

คาจ้างลูกจ้างประจํา 234,780.00 246,240.00 260,280.00 300,000.00 5.2 % 315,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 127,765.00 139,560.00 145,200.00 160,000.00 -0.63 % 159,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 23,000.00 20,205.00 14,220.00 48,000.00 -57.5 % 20,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,598,682.91 2,662,805.00 2,773,996.00 3,738,400.00 3,705,400
รวมงบบุคลากร 2,598,682.91 2,662,805.00 2,773,996.00 3,738,400.00 3,705,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,220.00 25,870.00 27,030.00 40,000.00 0 % 40,000

คาเชาบ้าน 133,100.00 132,400.00 143,600.00 200,000.00 10 % 220,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,100.00 24,150.00 35,706.00 60,000.00 -25 % 45,000

รวมค่าตอบแทน 163,420.00 182,420.00 206,336.00 300,000.00 305,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- จ้างเหมาบริการทั่วไป 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

- จ้างเหมาบริการบุคคล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

252,000.00 330,670.00 278,800.00 300,000.00 0 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- คาใช้จายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้

20,736.00 26,429.00 34,514.00 35,000.00 0 % 35,000

- คาใช้จายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

- คาใช้จายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   112,474.00 140,814.00 95,749.00 200,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 23,185.85 34,285.00 81,060.00 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 462,395.85 532,198.00 490,123.00 815,000.00 735,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 55,690.00 74,831.90 70,530.90 100,000.00 -20 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 70,005.58 84,593.91 69,088.22 85,000.00 -17.65 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร 28,140.00 53,080.00 74,290.00 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 153,835.58 212,505.81 213,909.12 270,000.00 235,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 3,887.57 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,887.57 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000
รวมงบดําเนินงาน 783,539.00 939,123.81 922,368.12 1,397,000.00 1,287,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

-  เก้าอี้สํานักงาน 0.00 9,400.00 4,900.00 10,600.00 -100 % 0

-  เก้าอี้หัวกลม 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0 % 0

- เก้าอี้สําหรับพนักงานเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

- เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา
และสี) ความเร็ว 20 แผนตอนาที 
1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

- เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ 8,990.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

- เครื่องโทรสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

- เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

- เคาเตอรสําหรับบริการรับชําระภาษีและคา
ธรรมเนียมตาง ๆ

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

- ตู้ไม้ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 14,700.00 24,500.00 80,000.00 -66.88 % 26,500

- ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 3 ตู้ 14,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 14,000.00 414.29 % 72,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

- รถจักยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา

36,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

- เครื่องกรองน้ํา 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

- ตู้เย็น 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 66,000.00 -9.09 % 60,000

- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง

22,000.00 0.00 21,500.00 0.00 0 % 0

- เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

- เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง

21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- เครื่องพิมพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

- เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แครสั้น

19,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- เครื่องสแกนเนอร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

- เครื่องสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -66.67 % 5,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 13,250.00 22,440.00 0.00 0.00 0 % 0

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมค่าครุภัณฑ์ 136,240.00 50,140.00 50,900.00 330,600.00 377,500
รวมงบลงทุน 136,240.00 50,140.00 50,900.00 330,600.00 377,500

รวมงานบริหารงานคลัง 3,518,461.91 3,652,068.81 3,747,264.12 5,466,000.00 5,369,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 15,096,687.04 15,209,344.35 17,280,930.20 22,731,670.00 22,214,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 974,460.00 1,027,500.00 1,093,148.33 1,200,000.00 -14.68 % 1,023,900

เงินประจําตําแหนง 18,000.00 18,000.00 18,000.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 992,460.00 1,045,500.00 1,111,148.33 1,220,000.00 1,043,900
รวมงบบุคลากร 992,460.00 1,045,500.00 1,111,148.33 1,220,000.00 1,043,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 17,040.00 0.00 0.00 87,000.00 -31.03 % 60,000

คาเชาบ้าน 0.00 6,000.00 42,000.00 60,000.00 -20 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,710.00 8,110.00 18,455.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 24,750.00 14,110.00 60,455.00 197,000.00 158,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 592,720.00 980,000.00 -100 % 0

- จ้างเหมาบริการทั่วไป 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

- จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 893,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน

0.00 0.00 9,917.00 30,000.00 0 % 30,000

- คาใช้จายโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. 
และฝึกทบทวน สมาชิก อปพร.

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -25 % 30,000

- คาใช้จายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

3,900.00 16,602.00 93,625.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

- โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ แจ้ง
เตือนเกี่ยวกับสาธารณภัย

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

- โครงการติดตั้งกล้อง cctv เพื่อป้องกันลด
ปัญหายาเสพติดและอุบัติภัยบนท้องถนน

0.00 0.00 0.00 400.00 -100 % 0

- โครงการป้องกันแก้ไขป้ญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพื้นที่ของเทศบาล 
ตําบลถ้ําใหญ และป่าสงวนแหงชาติตาม
ภารกิจถายโอน

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -70 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ตามจํานวนเป้าหมายที่ศูนยปฏิบัติการปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอ (ศป.ปส.อ.) กําหนด

0.00 0.00 0.00 65,000.00 -84.62 % 10,000

- โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสา
ภัยพิบัติประจําเทศบาล 
ตําบลถ้ําใหญ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

- โครงการรณรงคความปลอดภัยทางถนน
สวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็น

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

- โครงการรวมระหวางสถานีตํารวจภูธร
ทุงสงกับเทศบาลตําบลถ้ําใหญ

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

- โครงการรวมระหวางอําเภอทุงสงกับ
เทศบาลตําบลถ้ําใหญ เพื่อการปรองดอง
สมานฉันท สร้างความสุขอยางยั่งยืน

0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

- โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานผู้
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และพนักงานเทศบาล

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการสนับสนุนเครือขาย เฝ้าระวังและ
เตือนภัยพิบัติ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,845.00 47,245.00 138,810.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 64,745.00 63,847.00 835,072.00 1,548,400.00 1,591,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0 % 240,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -83.33 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 62,200.00 0.00 404,800.00 211,000.00 -95.26 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 62,200.00 0.00 404,800.00 519,000.00 268,000
รวมงบดําเนินงาน 151,695.00 77,957.00 1,300,327.00 2,264,400.00 2,017,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

- เครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000

ถังน้ําขนาด 1,000 ลิตร จํานวน 4 ใบ 0.00 0.00 0.00 20,800.00 -100 % 0

ถังน้ําขนาด 2,000 ลิตร จํานวน 6 ใบ 0.00 0.00 0.00 49,800.00 -100 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

- รถจักรยานยนต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ป้ายไฟ (ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ) 
จํานวน 4 ป้าย

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

- เครื่องเลื่อยโซยนต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

- เครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

- จัดซื้ออุปกรณวิทยุสื่อสารทั้งระบบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

- วิทยุสื่อสารแบบสังเคราะหความถี่ประเภท 
2 ชนิดมือถือ

0.00 0.00 120,000.00 0.00 0 % 0

- วิทยุสื่อสารแบบสังเคราะหความถี่ประเภท 
2 ชนิดโมบาย

0.00 0.00 28,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

อากาศยานไร้คนขับสําหรับถายภาพทาง
อากาศ จํานวน 1 ลํา 

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

- เครื่องกรองน้ํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

- เครื่องทําน้ําร้อน - น้ําเย็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

- ตู้เย็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

- เครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร/ชนิด LED สี

17,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,600.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑอื่น

- ป้ายจราจรและครุภัณฑจราจร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 11,130.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 52,730.00 0.00 148,000.00 305,100.00 513,000
รวมงบลงทุน 52,730.00 0.00 148,000.00 305,100.00 513,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,196,885.00 1,153,457.00 2,559,475.33 3,789,500.00 3,573,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,196,885.00 1,153,457.00 2,559,475.33 3,789,500.00 3,573,900

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 865,020.00 914,040.00 519,357.42 1,012,900.00 3.06 % 1,043,900

เงินประจําตําแหนง 60,000.00 60,000.00 32,000.00 60,000.00 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 171,360.00 178,320.00 185,520.00 195,000.00 7.69 % 210,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,096,380.00 1,152,360.00 736,877.42 1,267,900.00 1,323,900
รวมงบบุคลากร 1,096,380.00 1,152,360.00 736,877.42 1,267,900.00 1,323,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 9,450.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 9,080.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

คาเชาบ้าน 76,800.00 78,000.00 23,000.00 0.00 100 % 22,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000.00 2,800.00 2,000.00 28,000.00 0 % 28,000

รวมค่าตอบแทน 86,800.00 90,250.00 34,080.00 58,000.00 90,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 206,000.00 248,453.60 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 321,659.00 293,700.00 -71.23 % 84,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายโครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

- คาใช้จายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

96,132.00 93,576.00 23,152.00 100,000.00 -20 % 80,000

- คาใช้จายในการจัดทําแผนการศึกษา 16,077.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- คาใช้จายในการอบรม พัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

- โครงการเข้ารวมการแขงขันทักษะวิชาการ 
ระดับภาค และระดับประเทศ

0.00 17,780.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการวันเด็กแหงชาติ 17,514.00 74,400.00 103,595.00 250,000.00 -20 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,800.00 14,500.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 338,523.00 448,709.60 448,406.00 663,700.00 464,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 21,713.00 16,855.00 18,497.00 30,000.00 66.67 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 4,920.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุคอมพิวเตอร 10,420.00 11,420.00 17,330.00 35,000.00 14.29 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 32,133.00 28,275.00 40,747.00 108,000.00 133,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 3,004.56 14,482.17 9,331.11 12,000.00 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,004.56 14,482.17 9,331.11 12,000.00 12,000
รวมงบดําเนินงาน 460,460.56 581,716.77 532,564.11 841,700.00 699,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

- เก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

- เก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ 8,990.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

- เครื่องโทรสาร 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0 % 0

- ตู้ไม้วางเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 26,500

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

- เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร 0.00 0.00 30,300.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

-  เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- เครื่องคอมพิวเตอร 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 42,590.00 18,000.00 30,300.00 25,000.00 39,000
รวมงบลงทุน 42,590.00 18,000.00 30,300.00 25,000.00 39,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,599,430.56 1,752,076.77 1,299,741.53 2,134,600.00 2,062,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,135,005.48 2,262,420.00 2,408,220.00 2,596,600.00 3.98 % 2,700,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 154,000.00 168,000.00 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 343,534.28 354,720.00 360,000.00 554,400.00 2.81 % 570,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 47,357.14 45,250.00 39,420.00 96,000.00 12.5 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,525,896.90 2,662,390.00 2,961,640.00 3,415,000.00 3,546,000
รวมงบบุคลากร 2,525,896.90 2,662,390.00 2,961,640.00 3,415,000.00 3,546,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 13,113.50 29,028.50 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 13,113.50 29,028.50 100,000.00 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

- คาจ้างเหมาบริการบุคคล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 360,000

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 212,300.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายในการจัดกิจกรรมแสดงผลงาน
ทางการศึกษา วันวิชาการ ศพด.

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

- คาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

- โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทาง
การศึกษา

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการศึกษา)

0.00 0.00 140,120.00 169,500.00 -20 % 135,600

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : รายหัว)

506,600.00 419,900.00 351,900.00 425,000.00 -20 % 340,000

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)

1,329,400.00 1,203,900.00 1,019,500.00 1,225,000.00 -20 % 980,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 21,200.00 0.00 0.00 119,700.00 -83.29 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมค่าใช้สอย 1,857,200.00 1,623,800.00 1,511,520.00 2,271,500.00 1,965,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 10,000.00 9,870.00 35,000.00 0 % 35,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 2,980.00 12,000.00 0 % 12,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 12,990.00 12,985.00 12,838.00 20,000.00 0 % 20,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,511,909.50 1,274,772.96 1,169,070.86 1,720,390.00 2.48 % 1,763,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 9,871.00 6,600.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 7,200.00 0.00 9,955.00 105,000.00 -95.24 % 5,000

วัสดุการเกษตร 9,910.00 0.00 9,990.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 2,720.00 0.00 100 % 9,000

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 12,090.00 0.00 100 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 19,900.00 18,800.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมค่าวัสดุ 1,542,009.50 1,327,528.96 1,254,913.86 1,924,390.00 1,891,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 33,893.89 35,000.00 27,766.29 40,000.00 0 % 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 7,776.23 7,477.16 19,622.85 20,000.00 0 % 20,000

คาบริการโทรศัพท 0.00 0.00 6,478.28 18,300.00 -83.61 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 41,670.12 42,477.16 53,867.42 78,300.00 63,000
รวมงบดําเนินงาน 3,440,879.62 3,006,919.62 2,849,329.78 4,374,190.00 4,019,600
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

- เครื่องปรับอากาศ 0.00 108,600.00 0.00 0.00 0 % 0

- ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -45 % 16,500

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

- กล้องวงจรปิด 0.00 0.00 0.00 57,000.00 0 % 57,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

- คูลเลอรน้ําดื่ม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

- เครื่องกรองน้ํา 0.00 0.00 0.00 13,500.00 0 % 13,500

- ซิ้งคล้างจาน 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0 % 22,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร 0.00 22,000.00 0.00 44,000.00 -100 % 0

- เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

- เครื่่องพิมพ 0.00 0.00 0.00 12,900.00 -100 % 0

- เครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 151,600.00 0.00 224,400.00 149,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

- โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ําพุ หมูที่ 6 ตําบลถ้ํา
ใหญ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

0.00 0.00 0.00 258,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 258,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 151,600.00 0.00 482,400.00 149,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,687,000.00 2,728,000.00 0.00 0.00 0 % 0

- อุดหนุนโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(อาหารกลางวัน)

0.00 0.00 2,622,000.00 2,800,000.00 2.86 % 2,880,000

รวมเงินอุดหนุน 2,687,000.00 2,728,000.00 2,622,000.00 2,800,000.00 2,880,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,687,000.00 2,728,000.00 2,622,000.00 2,800,000.00 2,880,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 8,653,776.52 8,548,909.62 8,432,969.78 11,071,590.00 10,594,600
รวมแผนงานการศึกษา 10,253,207.08 10,300,986.39 9,732,711.31 13,206,190.00 12,657,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 701,340.00 569,540.00 251,820.00 1,041,300.00 -3.97 % 1,000,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 35,000.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,099,080.00 1,298,040.00 1,337,680.00 1,600,000.00 -4.94 % 1,521,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 132,000.00 134,700.00 130,679.67 200,000.00 -2 % 196,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,974,420.00 2,037,280.00 1,720,179.67 2,911,300.00 2,777,000
รวมงบบุคลากร 1,974,420.00 2,037,280.00 1,720,179.67 2,911,300.00 2,777,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 22,600.00 52,800.00 50,000.00 0 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 59,600.00 47,040.00 65,260.00 100,000.00 -20 % 80,000

คาเชาบ้าน 36,000.00 36,000.00 39,200.00 48,000.00 4.17 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,400.00 8,700.00 0.00 12,000.00 -58.33 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 104,000.00 114,340.00 157,260.00 210,000.00 185,000

วันที่พิมพ : 12/10/2563  16:15 หน้า : 28/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 1,875.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 8,988.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,300.00 0.00 1,075.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

25,702.00 26,929.00 7,300.00 100,000.00 -20 % 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,190.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 34,192.00 28,804.00 17,363.00 130,000.00 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,722.00 5,025.00 8,507.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 9,888.00 14,280.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 20,722.00 14,913.00 22,787.00 50,000.00 50,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 2,991.72 9,405.30 8,975.16 20,000.00 -40 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,991.72 9,405.30 8,975.16 20,000.00 12,000
รวมงบดําเนินงาน 161,905.72 167,462.30 206,385.16 410,000.00 357,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

- เก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

- เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ 8,990.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

- ตู้ไม้วางเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

- โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,600

- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร 19,500.00 0.00 0.00 22,000.00 0 % 22,000

- เครื่องสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0 % 2,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,490.00 0.00 0.00 59,500.00 70,100
รวมงบลงทุน 28,490.00 0.00 0.00 59,500.00 70,100

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,164,815.72 2,204,742.30 1,926,564.83 3,380,800.00 3,204,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 152,305.68 208,677.42 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 489,152.00 260,000.00 -100 % 0

- คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

- จ้างเหมาบริการบุคคล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 360,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.คาใช้จายโครงการบริหารจัดการขยะตั้งแต
ต้นทาง

26,895.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

2.คาใช้จายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

62,800.00 68,871.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

3. คาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0 % 75,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

4. คาใช้จายโครงการสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตวเลี้ยงและขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0.00 0.00 7,572.00 15,000.00 0 % 15,000

5. คาใช้จายโครงการงานแพทยฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0 % 240,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,435.00 4,340.00 8,320.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 251,435.68 281,888.42 580,044.00 710,000.00 830,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 1,060.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,100.48 9,189.92 14,999.20 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 22,550.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุการเกษตร 4,375.00 1,400.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 14,710.00 20,000.00 28,885.00 35,000.00 0 % 35,000

วัสดุอื่น 129,480.00 21,342.00 4,825.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 155,665.48 75,541.92 48,709.20 305,000.00 305,000
รวมงบดําเนินงาน 407,101.16 357,430.34 628,753.20 1,015,000.00 1,255,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

- ตู้เย็น 5,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑอื่น

- เครื่องพนหมอกควัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 59,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,800.00 0.00 0.00 30,000.00 89,000
รวมงบลงทุน 5,800.00 0.00 0.00 30,000.00 89,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 280,000.00 0.00 0.00 0 % 0

- อุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชน จํานวน 
28 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท

0.00 0.00 100,000.00 560,000.00 0 % 560,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 280,000.00 100,000.00 560,000.00 560,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 280,000.00 100,000.00 560,000.00 560,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 412,901.16 637,430.34 728,753.20 1,605,000.00 1,904,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,577,716.88 2,842,172.64 2,655,318.03 4,985,800.00 5,108,100

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,354,140.00 1,285,570.00 1,217,580.00 1,600,000.00 6.54 % 1,704,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 550.00 27.27 % 700

เงินประจําตําแหนง 170,400.00 170,400.00 170,400.00 170,400.00 0 % 170,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,085,880.00 1,100,520.00 1,121,960.00 1,400,000.00 0 % 1,400,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 120,000.00 114,400.00 104,650.00 150,000.00 0 % 150,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,730,420.00 2,670,890.00 2,614,590.00 3,320,950.00 3,425,700
รวมงบบุคลากร 2,730,420.00 2,670,890.00 2,614,590.00 3,320,950.00 3,425,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

8,400.00 200,550.00 394,600.00 460,000.00 -34.78 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 3,920.00 8,320.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 150,000.00 132,000.00 78,000.00 150,000.00 44 % 216,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 34,350.00 37,550.00 37,940.00 50,000.00 40 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 192,750.00 374,020.00 518,860.00 670,000.00 596,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 680,866.00 309,640.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 805,162.00 689,450.00 -100 % 0

- คาจ้างเหมาบริการ ดูและระบบหมูบ้าน หมู
ที่ 1 - 10

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

- คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 380,000
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- คาจ้างเหมาบริการปรับภูมิทัศนสองข้าง
ทาง หมูที่ 1 - 10

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 360,000

- คาจ้างเหมาพนักงาน เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้าน
สาธารณูปโภค

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

- คาจ้างเหมาออกแบบที่ปรึกษาหรือจ้างควบ
คุมงาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

15,497.00 49,248.00 70,550.00 50,000.00 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 92,466.20 784,608.45 1,017,329.80 1,210,000.00 -17.36 % 1,000,000

รวมค่าใช้สอย 788,829.20 1,143,496.45 1,893,041.80 1,949,450.00 2,050,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,610.00 29,855.00 37,608.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 391,450.00 226,728.00 235,054.00 500,000.00 -20 % 400,000

วัสดุกอสร้าง 513,478.00 914,770.00 687,580.76 940,000.00 -46.81 % 500,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 29,370.40 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 434,561.07 374,006.01 428,408.82 500,000.00 -20 % 400,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 7,000.00 50,500.00 90,750.00 100,000.00 -12 % 88,000

วัสดุคอมพิวเตอร 36,300.00 28,050.00 39,880.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 1,400,399.07 1,653,279.41 1,519,281.58 2,180,000.00 1,528,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท 3,229.27 9,540.13 9,447.05 12,000.00 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,229.27 9,540.13 9,447.05 12,000.00 12,000
รวมงบดําเนินงาน 2,385,207.54 3,180,335.99 3,940,630.43 4,811,450.00 4,186,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

- เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

- เก้าอี้สําหรับพนักงานเทศบาล 0.00 0.00 0.00 11,600.00 -61.21 % 4,500

- เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ 8,990.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

- ตู้กระจกบานเลื่อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

- โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,900

- พาติชั่น (Partition) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

-รถจักรยานยนต 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

- เครื่องสูบน้ํา   
38,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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- เครื่องสูบน้ําแบบจุมได้ (Submersible 
Pump)

0.00 0.00 0.00 50,000.00 100 % 100,000

- เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

- เครื่องมือวัดไฟฟ้า 0.00 0.00 14,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

- กล้องถายรูป 9,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

- เครื่องวัดเทอรโมมิเตอร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

- เครื่องหาพิจัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา (GPS)

25,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- เทปวัดระยะทาง 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร 29,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 -100 % 0

- เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

- เครื่องพิมพ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
ขาวดําสําหรับกระดาษ A3

0.00 48,000.00 0.00 0.00 0 % 0

- เครื่องสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 528,247.89 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 688,137.89 48,000.00 44,500.00 215,100.00 280,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- โครงการกอสร้างเสาธงชาติสํานักงาน
เทศบาลตําบลถ้ําใหญ 0.00 0.00 0.00 180,830.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 180,830.00 0
รวมงบลงทุน 688,137.89 48,000.00 44,500.00 395,930.00 280,400

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

- คาชดเชยคากอสร้าง ตามสัญญาแบบปรับ
คา (K) หรือคาใช้จายอื่น ๆ ที่่เกี่ยวกับคา
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -50 % 100,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 200,000.00 100,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 200,000.00 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,803,765.43 5,899,225.99 6,599,720.43 8,728,330.00 7,992,100
งานไฟฟ้าถนน
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายอาวอิแกะ  หมูที่ 6 ตําบลถ้ําใหญ

0.00 0.00 482,000.00 0.00 0 % 0

2. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองขลบ - เขตตําบลรอนพิบูลย  หมูที่ 
 3 ตําบลถ้ําใหญ

0.00 0.00 318,000.00 0.00 0 % 0

2. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวังไทร - นาตาแย้ม หมูที่ 6 
ตําบลถ้ําใหญ

1,345,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

3. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวังปริง  หมูที่  1 ตําบลถ้ําใหญ    
 

0.00 0.00 495,500.00 0.00 0 % 0

4. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยจําปาสามัคคี 3 หมูที่ 3 
ตําบลถ้ําใหญ

375,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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5. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโรงสี - ถนนตก หมูที่ 4 
ตําบลถ้ําใหญ

1,845,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

8. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาตง  หมูที่  6 
ตําบลถ้ําใหญ    

0.00 0.00 476,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตจําหนายน้ําถนนสายเขา
หน้าแดง หมูที่ 5 ตําบลถ้ําใหญ

0.00 0.00 407,135.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,565,000.00 0.00 2,178,635.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 3,565,000.00 0.00 2,178,635.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 497,390.93 299,534.48 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทุงสง 
และการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอรอนพิบูลย

0.00 0.00 999,883.80 1,000,000.00 -60 % 400,000

รวมเงินอุดหนุน 497,390.93 299,534.48 999,883.80 1,000,000.00 400,000
รวมงบเงินอุดหนุน 497,390.93 299,534.48 999,883.80 1,000,000.00 400,000
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รวมงานไฟฟ้าถนน 4,062,390.93 299,534.48 3,178,518.80 1,000,000.00 400,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 673,740.00 665,300.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 589,824.00 1,124,000.00 -100 % 0

- จ้างเหมาบริการกําจัดขยะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,600,000

- จ้างเหมาบริการบุคคล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 324,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 51,432.75 237,223.07 362,404.50 500,000.00 -20 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 725,172.75 902,523.07 952,228.50 1,624,000.00 2,324,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 275,855.30 393,868.00 469,140.00 500,000.00 0 % 500,000

รวมค่าวัสดุ 275,855.30 393,868.00 469,140.00 530,000.00 530,000
รวมงบดําเนินงาน 1,001,028.05 1,296,391.07 1,421,368.50 2,154,000.00 2,854,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 0.00 3,430,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 649,960.80 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 649,960.80 3,430,000.00 0.00 200,000.00 200,000
รวมงบลงทุน 649,960.80 3,430,000.00 0.00 200,000.00 200,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,650,988.85 4,726,391.07 1,421,368.50 2,354,000.00 3,054,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 11,517,145.21 10,925,151.54 11,199,607.73 12,082,330.00 11,446,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ป่วยเอดส

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

- คาใช้จายโครงการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 130,000

- คาใช้จายโครงการสนับสนุนและสงเสริม
กระบวนการขับเคลื่อนแผนชุมชน

0.00 0.00 38,782.00 0.00 100 % 40,000
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- คาใช้จายโครงการสนับสนุนและสงเสริม
กลุมสตรี ต.ถ้ําใหญ

0.00 0.00 12,400.00 0.00 100 % 10,000

- คาใช้จายโครงการสนับสนุนและสงเสริม
กลุมอาชีพ ม.1 - 10

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

- คาใช้จายโครงการสนับสนุนและสงเสริม
กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน

0.00 0.00 26,472.00 0.00 100 % 50,000

- คาใช้จายโครงการสนับสนุนและสงเสริม
ศูนยพัฒนาครอบครัว
ในชุมชนเทศบาลตําบลถ้ําใหญ

0.00 0.00 69,700.00 0.00 100 % 40,000

- คาใช้จายโครงการสนับสนุนสงเสริมชุมชน
ตําบลถ้ําใหญ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

4. คาใช้จายโครงการสนับสนุนสงเสริมชุมชน
ตําบลถ้ําใหญ   16,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

6. คาใช้จายโครงการสนับสนุนและสงเสริม
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตําบล
ถ้ําใหญ

1,954.00 17,432.00 0.00 0.00 0 % 0

7. คาใช้จายโครงการสนับสนุนและสงเสริม
กิจกรรมเด็กและเยาวชน

18,647.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

8. คาใช้จายโครงการสนับสนุนกระบวนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชน

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 36,901.00 37,432.00 147,354.00 0.00 410,000
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รวมงบดําเนินงาน 36,901.00 37,432.00 147,354.00 0.00 410,000
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น 0.00 121,047.93 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 121,047.93 0.00 0.00 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 121,047.93 0.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 36,901.00 158,479.93 147,354.00 0.00 410,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 36,901.00 158,479.93 147,354.00 0.00 410,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาพื้น
ฐานให้เด็กและเยาวชนในตําบลถ้ําใหญ

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -20 % 40,000

- คาใช้จายในการสนับสนุนการแขงขันกีฬา
ประจําตําบลและการแขงขันกีฬาตางๆ

0.00 493,411.00 406,842.00 11,185.00 2,582.16 % 300,000

- คาใช้จายในการสนับสนุนสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาตาง ๆ

0.00 18,177.50 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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- โครงการสนับสนุนศูนยพัฒนากีฬาและ
สุขภาพยอย หมูที่ 1 - 10

0.00 0.00 0.00 10,000.00 700 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 511,588.50 406,842.00 81,185.00 430,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0.00 29,880.00 49,782.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 29,880.00 49,782.00 0.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 541,468.50 456,624.00 81,185.00 480,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 541,468.50 456,624.00 81,185.00 480,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ด้านงานประเพณีศาสนา วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 150,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 150,000.00 50,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 45,000.00 84,000.00 0.00 0.00 0 % 0

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทุงสง (การ
จัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอําเภอทุงสง)

0.00 0.00 65,000.00 65,000.00 0 % 65,000

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทุงสง (การ
จัดงานประเพณีเดือนสิบ)

0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0 % 15,000

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทุงสง (งาน
ประเพณีมาฆบูชาแหผ้าขึ้นธาตุ)

0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0 % 4,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1. อุดหนุนวัดไตรวิทยาราม 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0 % 40,000

2. อุดหนุนวัดถ้ําใหญ 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0 % 40,000

3. อุดหนุนวัดนาตาแย้มธรรมาราม 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0 % 40,000

4. อุดหนุนสํานักสงฆถ้ําพระหอ 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0 % 40,000

5. อุดหนุนวัดจําปาวนาราม 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 245,000.00 284,000.00 284,000.00 284,000.00 284,000
รวมงบเงินอุดหนุน 245,000.00 284,000.00 284,000.00 284,000.00 284,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 245,000.00 284,000.00 284,000.00 434,000.00 334,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 245,000.00 825,468.50 740,624.00 515,185.00 814,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหน้าคาย  หมูที่  7
ตําบลถ้ําใหญ  อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

0.00 0.00 0.00 616,700.00 -100 % 0

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายถ้ําพระหอ - ชองชก หมูที่ 6 
ตําบลถ้ําใหญ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,580,000

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายถ้ําพระหอ - ชองชก
หมูที่  6  ตําบลถ้ําใหญ  อําเภอทุงสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

0.00 0.00 0.00 993,000.00 -100 % 0

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านตาว หมูที่ 1 ตําบลถ้ําใหญ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,265,000

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านผู้ใหญนิพนธ 
หมูที่ 10  ตําบลถ้ําใหญ  อําเภอทุงสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

0.00 0.00 0.00 1,321,000.00 -100 % 0
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- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านอาวอิแกะ หมูที่ 6 ตําบลถ้ําใหญ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 443,800

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวังไทร  หมูที่ 6
ตําบลถ้ําใหญ  อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

0.00 0.00 0.00 908,000.00 -100 % 0

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวังปริง หมูที่ 1 
ตําบลถ้ําใหญ  อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

0.00 0.00 0.00 736,000.00 -100 % 0

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยชัน หมูที่ 4 ตําบลถ้ําใหญ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 485,000

- โครงการปรับปรุงทอระบายน้ําบ้านเปิก 
หมูที่ 1 ตําบลถ้ําใหญ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 316,000

โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาขนาด
ใหญถนนสายน้ําตกโยง หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 425,315.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 5,000,015.00 4,089,800
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 5,000,015.00 4,089,800

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 5,000,015.00 4,089,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 5,000,015.00 4,089,800
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายในการสนับสนุนดําเนินงานศูนย
บริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 11,440.00 0.00 4,490.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 11,440.00 0.00 4,490.00 10,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 11,440.00 0.00 4,490.00 20,000.00 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 11,440.00 0.00 4,490.00 20,000.00 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 11,440.00 0.00 4,490.00 20,000.00 20,000
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 0.00 0.00 2,839,871.67 2,868,100.00 1.01 % 2,897,200

คาชําระดอกเบี้ย 0.00 318,137.41 379,940.86 815,510.00 -4.01 % 782,800

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 241,101.00 251,151.00 290,000.00 -6.9 % 270,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 10,860.00 11,700.00 0 % 11,700

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,859,800.00 10,396,100.00 10,932,810.00 13,200,000.00 -9.09 % 12,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,496,000.00 2,794,000.00 2,817,900.00 3,360,000.00 4.17 % 3,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 103,500.00 107,500.00 98,000.00 120,000.00 0 % 120,000

สํารองจาย 1,659,460.00 319,000.00 257,278.80 610,700.00 -23.14 % 469,400

รายจายตามข้อผูกพัน 1,889,842.54 510,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1. คาใช้จายในการจัดการจราจรโดยการ
พิจารณาจายจากเงินคาปรับตามกฎหมาย
จราจรทางบก

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล

0.00 0.00 0.00 49,000.00 471.43 % 280,000
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4. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
ถ้ําใหญ

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

เงินชวยพิเศษ 54,120.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

0.00 960,620.00 943,152.00 1,074,300.00 -0.78 % 1,065,900

รวมงบกลาง 16,062,722.54 15,646,458.41 18,730,964.33 22,669,310.00 21,667,000
รวมงบกลาง 16,062,722.54 15,646,458.41 18,730,964.33 22,669,310.00 21,667,000
รวมงบกลาง 16,062,722.54 15,646,458.41 18,730,964.33 22,669,310.00 21,667,000

รวมแผนงานงบกลาง 16,062,722.54 15,646,458.41 18,730,964.33 22,669,310.00 21,667,000
รวมทุกแผนงาน 56,997,704.75 57,061,518.76 63,051,474.93 85,000,000.00 82,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่ 
อ ำเภอ ทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

        
                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 82,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 16,824,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 10,318,900 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,400 บาท 

   
เงินเดือนนำยก/รองนำยก จ ำนวน 725,800 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนให้แก่นำยกเทศมนตรี 

และรองนำยกเทศมนตรี  จ ำนวน 2 คน 
      

   
เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 180,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งให้แก่

นำยกเทศมนตรีและรองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 คน 
      

   
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 180,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่นำยกเทศมนตรี 

และรองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 คน 
      

   
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  จ ำนวน 207,400 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
และท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี 
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เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,555,200 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของประธำนสภำเทศบำล 
รองประธำนสภำเทศบำล เลขำนุกำรสภำเทศบำลและสมำชิกสภำ
เทศบำล  ดังนี  
- ค่ำตอบแทนประธำนสภำเทศบำล     จ ำนวน  190,080 บำท 
- ค่ำตอบแทนรองประธำนสภำเทศบำล จ ำนวน  155,520 บำท 
- ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรสภำเทศบำล   จ ำนวน  120,960 บำท 
- ค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล      จ ำนวน 1,088,640 บำท 

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 7,470,500 บาท 

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 4,492,600 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล และจ่ำยเป็นเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี จ ำนวน 12 อัตรำ 
      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน จ ำนวน 4,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนเทศบำล 

เช่น เงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ,เงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว ฯลฯ 
      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 476,400 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งและค่ำตอบแทนพิเศษ 
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นท่ีควรได้รับตำมระเบียบกฎหมำย 
ก ำหนด 

      

   
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 466,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ และจ่ำยเป็นเงิน 

ปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำปี จ ำนวน 2 อัตรำ 
      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,946,500 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 12 อัตรำ 
      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 85,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง  
เช่น ค่ำครองชีพชั่วครำว ฯลฯ 
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งบด าเนินงาน รวม 5,906,200 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 889,200 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ 
แก่ อปท.ตำมท่ีได้รับกำรแต่งตั งเพ่ือปฏิบัติภำรกิจตำมอ ำนำจ 
หน้ำที่ และท่ีได้รับมอบหมำย เช่น คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง , 
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั ง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น 
เป็นกรณีพิเศษ,เงินรำงวัล,ฯลฯ 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  
ให้แก่ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 
ที่ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำย 
ให้ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

      

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 576,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ที่มีสิทธิ 
เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน 
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 93,200 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำน 
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ นำยกเทศมนตรีที่มีสิทธิได้รับ 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ 
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
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ค่าใช้สอย รวม 2,706,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
- จ้ำงเหมำบริกำรทั่วไป จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำถ่ำย
เอกสำร ค่ำเบี ยประกัน ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำซักฟอก ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ ค่ำติดตั งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ ฯลฯ 

      

    
- จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล จ ำนวน 240,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกท ำควำมสะอำด 
อำคำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่ (หลังใหม่) จ ำนวน 2 คน 
     ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที่ 15 มกรำคม 2563 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  - ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
      ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคล 
หรือคณะบุคคลที่มำนิเทศงำน ตรวจงำนหรือเยี่ยมชม หรือ 
ทัศนศึกษำดูงำนและเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ซึ่งเบิกจ่ำยตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้ โดยให้ตั ง 
งบประมำณในอัตรำไม่เกินร้อยละ 1 ของรำยได้จริงในปี 
ที่ล่วงมำ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงิน
สะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ 
- ค่ำเลี ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่นหรือคณะกรรมกำร  
หรือคณะอนุกรรมกำร 
      ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเลี ยงรับรองในกำรประชุมสภำ 
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำร ที่ได้รับ 
กำรแต่งตั งตำมกฎหมำยหรือตำมระเบียบหรือหนังสือสั่งกำร 
ของกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจ หรือเอกชนและเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องใน

      



 
    วนัที่พมิพ์ : 7/8/2563  15:30:21 

                                                                                   
      หน้า : 5/85 

 

 

กำรประชุม 
        ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381  
ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2548 
- ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับงำนรัฐพิธีต่ำงๆ  
        ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธีและวันส ำคัญ
ต่ำง ๆ เช่น วันปิยมหำรำช วนัพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม วันแม่
แห่งชำติ 12 สิงหำคม วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว 28 กรกฎำคม วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบรม
รำชินี 3 มิถุนำยน ฯลฯ ค่ำจัดเตรียมและตกแต่งสถำนที่  
ค่ำจัดซื อวัสดุต่ำง ๆ ที่จ ำเป็น ฯลฯ 

        

 
      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
-  ค่ำชดใช้ควำมเสียหำยหรือสินไหมทดแทน จ ำนวน 3,000 บำท 

        ตั งไว้เพ่ือจ่ำยให้กับผู้ประสบภัยจำกรถของเทศบำล ฯลฯ       

    
- ค่ำของรำงวัล หรือเงินรำงวัล จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำของรำงวัลหรือเงินรำงวัล เพ่ือมอบให้แก่
บุคคลที่ท ำคุณประโยชน์แก่เทศบำลตำมควำมจ ำเป็นในนำมของ
เทศบำล 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมวันเทศบำล จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันเทศบำล  
เช่น ค่ำดอกไม้ ธูปเทียน ค่ำปัจจัยไทยธรรม ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม  
ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องซึ่งจ ำเป็น 
ต้องจ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดงำนวันเทศบำล ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2564 หน้ำที่ 59 ล ำดับที่ 4 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 110,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์ 
ผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของเทศบำล จ ำนวน 1 ครั ง  
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ในปี 2564 หน้ำที่ 62 ล ำดับที่ 15 
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- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเทศบำลเคลื่อนที่พบประชำชน จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหน่วยเคลื่อนที่ส ำหรับ
บริกำรประชำชน ค่ำวัสดุวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม 
ฯลฯ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) )
ปี 2564  หน้ำที่ 58 ล ำดับที่ 2  

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
ในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี ยเลี ยง  
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ฯลฯ 

      

    

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำและทัศนศึกษำดูงำนของผู้บริหำร 
สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำพนักงำนจ้ำง 
ผู้น ำชุมชน และกลุ่มองค์กรต่ำงๆ 

จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำและ 
ทัศนศึกษำดูงำนของผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง ผู้น ำชุมชน และกลุ่มองค์กร
ต่ำง ๆ เพ่ือเป็น ค่ำท่ีพัก ค่ำพำหนะ ค่ำเบี ยเลี ยง ฯลฯ ปรำกฏ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )  
ในปี 2564 หน้ำที่ 59 ล ำดับที่ 5 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั ง จ ำนวน 1,300,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั งสมำชิกสภำเทศบำล 
และนำยกเทศมนตรี กรณีครบวำระ หรือมีต ำแหน่งว่ำงลง  
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ในปี 2564 หน้ำที่ 63 ล ำดับที่ 18 

      

    
- ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้  
และพวงมำลำ ในกำรจัดงำนและพิธีต่ำง ๆ ฯลฯ 
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- โครงกำรสนับสนุนกำรท่องเที่ยวต ำบลถ  ำใหญ่สู่ประชำคมอำเซียน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรท่องเที่ยวต ำบล 
ถ  ำใหญ่สู่ประชำคมอำเซียน ฯลฯ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2564 หน้ำที่ 75  ล ำดับที่ 4 

      

    
- โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก ่ 
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำล โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนที่จ ำเป็น ฯลฯ  ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565)  ในปี 2564 หน้ำที่ 66 ล ำดับที่ 25 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่ำบ ำรุงรักษำ/
ซ่อมแซมวัสดุ ค่ำบ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำ/
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง ยกเว้น บ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมโครงสร้ำงของ
ครุภัณฑ์ขนำดใหญ่  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558  
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555  
ลงวันที่ 22 มีนำคม 2560 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 495,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 160,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุส ำนักงำนต่ำง ๆ เช่น   
เก้ำอี พลำสติก กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ กำว แฟ้ม ตรำ
ยำง  แบบพิมพ์ แผงกั นห้อง สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื อหรือจ้ำง
พิมพ์ ฯลฯและ ค่ำจัดซื อธงชำติ ธงตรำสัญลักษณ์ ภปร. สก.  
เสำไม้ ฯลฯ ตำมโครงกำรประดับธงชำติและธงตรำสัญลักษณ์เฉลิม
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พระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระนำงเจ้ำ
พระบรมรำชินี ฯลฯ  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ 
สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ ฯลฯ  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำด  
ผ้ำปูโต๊ะ ถ้วยชำม ช้อนส้อม แก้วน  ำ กระติกน  ำร้อน กระจกเงำ  
น  ำดื่ม (ที่ซื อจำกภำคเอกชน) ส ำหรับบริกำรประชำชน ฯลฯ  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 

      

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 
เช่น แบตเตอรี่ น  ำมันเบรก ยำงนอก ยำงใน หัวเทียน  ไขควง 
กรวยจรำจร ฯลฯ  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 
   

      

   
วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น  ำมัน
เบนซิน น  ำมันดีเซล น  ำมันเครื่อง น  ำมันจำรบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   
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วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น กระดำษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขำวด ำที่ได้จำก 
กำรล้ำงอัด ขยำย ฯลฯ  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559  

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง
เครื่องอ่ำนและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ ฯลฯ  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,816,000 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 1,300,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำนเทศบำลและในที่สำธำรณะ
ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำล เช่น อำคำรอเนกประสงค์
ต่ำงๆ ฯลฯ 

      

   
ค่ำน  ำประปำ ค่ำน  ำบำดำล จ ำนวน 66,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน  ำประปำในส ำนักงำนเทศบำลและ 
ในที่สำธำรณะที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำล เช่น  
อำคำรอเนกประสงค์ต่ำงๆ ฯลฯ 

      

   
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 400,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พื นฐำนและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ในกำรติดต่อ รำชกำร และให้หมำยรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำ 
ซึ่งบริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นเก่ียวกับกำรใช้บริกำร 
เช่น ค่ำเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำ ฯลฯ 

      

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณียำ
กร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบบริหำร
กำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 562,100 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 562,100 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
- เก้ำอี แถว 4 ที่นั่ง จ ำนวน 10,400 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเก้ำอี แถว 4 ที่นั่ง ส ำหรับนั่งรอ 

ขนำดกว้ำง 80 ซม. ยำว 238 ซม. สูง 78 ซม. จ ำนวน 2 ชุด 
      

    
- เก้ำอี เบำะหนังมีพนักพิงขำชุป จ ำนวน 13,800 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเก้ำอี เบำะหนัง มีพนักพิงขำชุป  

ขนำดกว้ำง 44 ซม. ลึก 55 ซม. สูง 91 ซม. จ ำนวน 30 ตัว 
      

    
- เก้ำอี พักคอย จ ำนวน 42,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเก้ำอี พักคอย ไม้ บุนวมทั งที่นั่ง-ที่พิง  

กว้ำง 50 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 950 ซม. จ ำนวน 12 ตัว 
      

    
- เก้ำอี ส ำหรับพนักงำนเทศบำล จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อ 
- เก้ำอี ส ำหรับพนักงำนเทศบำล ระดับนักบริหำรงำน
ทั่วไป ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับกลำง ขนำด 80x66x119-
129 ซม. หุ้มหนัง ปรับสวิงได ้ขำอลูมิเนียม มีแกน
โช๊ค จ ำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,000 บำท 
- เก้ำอี ส ำหรับพนักงำนเทศบำลระดับช ำนำญกำร  เป็นเก้ำอี  
เบำะหนังมีพนักพิงปรับระดับสูงต่ ำได้ มีล้อหมุนได้รอบตัว 
จ ำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 9,000 บำท 
- เก้ำอี ส ำหรับพนักงำนเทศบำล ระดับปฏิบัติงำนแบบมีพนักพิง 
ตำข่ำย ปรับระดับสูงต่ ำได้ มีล้อหมุนได้รอบตัว จ ำนวน 4 ตัว เป็น
เงิน 10,000 บำท 

      

    
- เก้ำอี หัวกลมหุ้มหนัง จ ำนวน 4,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเก้ำอี หัวกลมหุ้มหนัง 
ขนำด 100 x 5.5 x 156 ซม.จ ำนวน 4 ตัว  
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- เครื่องขัดพื น จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องขัดพื น จ ำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื นฐำน 
- มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 16 นิ ว 
- ใช้ไฟฟ้ำ 
- รำคำพร้อมอุปกรณ์ 

      

    
- เครื่องดูดฝุ่น จ ำนวน 14,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องดูดฝุ่น ขนำด 20 ลิตร 

จ ำนวน 1 เครื่อง 
      

    
- ตู้ท ำน  ำร้อน - น  ำเย็น จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อตู้ท ำน  ำร้อน - น  ำเย็น แบบมีสองก๊อก 

แยกน  ำร้อนและเย็นแท๊งค์น  ำเป็นชนิดสแตนเลส 
      

    
- ตู้ไม้เก็บเอกสำร 4 ชั น จ ำนวน 19,600 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อตู้ไม้เก็บเอกสำร 4 ชั น  

กว้ำง 77 ซม. ลึก 39 ซม. สูง 160 ซม. จ ำนวน 7 ตู้  
      

    
- ตู้เหล็กเก็บเอกสำร จ ำนวน 90,600 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อตู้เหล็ก 
เก็บเอกสำร ดังนี  
1. จัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสำร ชนิด 2 บำนเปิด
ขนำด กว้ำง 91 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 183 ซม. จ ำนวน 6 ตู้  
เป็นเงิน 31,200 บำท 
2. จัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสำร ชนิดบำนเลื่อนกระจก ขนำด 4 ฟุต 
กว้ำง 49.0 ซม. ลึก 40.60 ซม. สูง 87.4 ซม. จ ำนวน 11 ตู้  
เป็นเงิน 53,900 บำท 
3. จัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสำร ชนิดลิ นชักและช่องวำงเอกสำร  
(ตู้รวม) จ ำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 5,500 บำท 
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- โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 9,800 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบโต๊ะเหล็ก 
ส ำหรับห้องประชำสัมพันธ์และศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน 2 ตัว 
คุณลักษณะพื นฐำน 
- โต๊ะขนำด 3.5 ฟุต (1077 x 669 x 750 มม.) มีลิ นชัก 
พร้อมที่วำงคีย์บอร์ด 

      

    
- โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 44,800 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อ 
- โต๊ะท ำงำนระดับนักบริหำรงำนทั่วไป ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น
ระดับกลำง ขนำด 1,400x700x760 มม. จ ำนวน 1 ตัว เป็น
เงิน 12,900 บำท  
- โต๊ะท ำงำนระดับนักบริหำรงำนทั่วไป ประเภทอ ำนวยกำร 
ท้องถิ่นระดับต้น เป็นโต๊ะเหล็ก ขนำด 5 ฟุต กว้ำง 153.4 ซม. 
ลึก 77.3 ซม. สูง 750 ซม. จ ำนวน 3 ตัว เป็นเงิน 20,100 บำท 
- โต๊ะท ำงำนพนักงำนเทศบำลระดับช ำนำญกำร 
เป็นโต๊ะเหล็ก ขนำด 4.5 ฟุต กว้ำง 1,381 มม. ลึก 669 มม. 
สูง 750 มม. จ ำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 11,800 บำท 

      

    
- โต๊ะท ำงำนเข้ำมุม จ ำนวน 7,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อโต๊ะท ำงำนเข้ำมุม ยำว 120 ซม. 

ลึก 75 ซม. สูง 75 ซม. ไม้น็อคดำว; จ ำนวน 1 ชุด 
      

    
- โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้ำขำว จ ำนวน 24,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้ำขำว 
เป็นโต๊ะขำวเคลือบด้วยโฟเมก้ำ ขนำดควำมยำว 180 ซม. 
ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม. จ ำนวน 10 ตัว 

      

    
- โต๊ะหมู่บูชำ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อโต๊ะหมู่บูชำ ชนิดโต๊ะหมู่บูชำ 7 หน้ำ 5 
ขนำดควำมกว้ำงแต่ละโต๊ะ 5 นิ ว ฐำนโต๊ะขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 
 56 x 46 x 63 ซม. จ ำนวน 1 ชุด 
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- พำติชั่น (Partition) จ ำนวน 65,600 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อพำติชั่น (Partition)  

ขนำดกว้ำง 1 เมตร สูง 1.5 เมตร จ ำนวน 12 ชุด 
      

   
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่       

    
- เครื่องโทรทัศน์ จ ำนวน 11,700 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) 
จ ำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื นฐำน 
- เครื่องโทรทัศน์ แบบ Smart TV 
- ระดับควำมละเอียดจอภำพ 1920 x 1080 พิกเซล 
- ขนำดสูง 45 นิ ว 

      

   
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว       

    
- เครื่องกรองน  ำ จ ำนวน 18,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องกรองน  ำสแตนเลส 3 ขั นตอน 
(ติดผนัง)  จ ำนวน 3 เครื่อง 
คุณลักษณะพื นฐำน 
- ระบบสำรกรองคำร์บอน 3 ลิตร 
- ระบบสำรกรองเรซิ่น 3 ลิตร 
- ใช้ไส้กรองเซรำมิค 
- มีสำยต่อน  ำเข้ำและประตูน  ำ 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 22,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ ว)  
จ ำนวน 1 เครื่อง ส ำหรับใช้งำนในฝ่ำยธุรกำร 
คุณลักษณะพื นฐำน       
 - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก 
(6 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื นฐำนไม่น้อยกว่ำ  
3.0 GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
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- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU)  มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 9 MB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี     
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วย 
ควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ    
 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั งอยู่ภำยในหน่วย
ประมวลผลกลำง แบบ Graphics  Processing Unit   
ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 2 GB หรือ  
 3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State Dive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน  1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  
1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ  
ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
- มีจอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ ว จ ำนวน 1 หน่วย 
(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563 
ประกำศ ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2563)  
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- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 44,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
ส ำหรับงำนประมวลผล  จ ำนวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื นฐำน 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก  
(4 core) จ ำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
หรือดีกว่ำ ดังนี  
1. ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวม 
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมี
ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.3 GHz และมี
หน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก (Graphics Processing Unit)  
ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ 
2. ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพื นฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถ 
ในกำรประมวลผลสูง 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ  
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ 
ไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อย
กว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface)   
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง 

      



 
    วนัที่พมิพ์ : 7/8/2563  15:30:21 

                                                                                   
      หน้า : 16/85 

 

 

- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi - Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth 

    
- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์/LED ส ี จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องพิมพ์ Multifunction  
เลเซอร์ หรือ LED สี จ ำนวน 1 เครื่อง ส ำหรับใช้ในห้อง
ประชำสัมพันธ์และศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 
คุณลักษณะพื นฐำน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier และ 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600 x 600 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4  
ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm) 
 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4  
ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm) 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 256 MB 
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ และ สี) ได้ 
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ  
1,200 x 1,200 dpi 
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั งสีและขำวด ำ 
- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็น 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ  
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ชอ่ง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำน
เครือข่ำยไร้สำย Wifi (IEEE 802.11b,g,n) ได้ 
- มีถำดใส่กระดำษไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter และ  Custom 
(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2563) 

    
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  
ชนิด Network แบบที ่1 (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 4 เครื่อง 
คุณลักษณะพื นฐำน 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600 x 600 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm) 
 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm) 
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ  
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย 
(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ  
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้
สำย Wifi (IEEE 802.11b,g,n) ได้ 
- มีถำดใส่กระดำษไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter และ  Custom 
(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2563) 

      

    
- เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 5,800 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื นฐำน       
- มีก ำลังไฟด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 1 kVA (600 Watts) 
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 
(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563 ประกำศ ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 
2563)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 37,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 37,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
- อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำตก จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
น  ำตก  ตำมโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำเภอทุ่งสง ประจ ำปี 
งบประมำณ  พ.ศ. 2564 ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2564 หน้ำที่ 67 ล ำดับที่ 28 โดยถือ
ปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ 
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559   

      

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
- อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอทุ่งสง จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอทุ่งสง  
ตำมโครงกำรจัดงำนรัฐพิธี ประจ ำปี 2564 ปรำกฏตำมแผน 
พัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2564 หน้ำที่ 67  
ล ำดับที่ 27 โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559  

      

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรประชุมประชำคมเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำของ
เทศบำล 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมประชำคมเพ่ือทบทวน  
เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น เช่น ค่ำวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในปี 2564 หน้ำที่ 58 
ล ำดับที่ 1  
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งานบริหารงานคลัง รวม 5,369,900 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,705,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,705,400 บาท 

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 3,000,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล และจ่ำยเป็นเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  จ ำนวน 8 อัตรำ 
      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน จ ำนวน 40,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนเทศบำล  

เช่น เงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิ,เงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว ฯลฯ 
      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 170,400 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งและค่ำตอบแทนพิเศษของ

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่ควรได้รับตำมระเบียบกฎหมำยก ำหนด 
      

   
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 315,600 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  และจ่ำยเป็นเงินปรับปรุง

ค่ำจ้ำงประจ ำปี  จ ำนวน 1 อัตรำ 
      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 159,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุง 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1 อัตรำ 
      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 20,400 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำครองชีพ

ชั่วครำว ฯลฯ 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,287,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 305,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  
ให้แก่ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 
ที่ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำยให้
ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
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ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 220,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ที่มีสิทธิ
เบิกจ่ำยได้ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน 
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 45,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำน
เทศบำลลูกจ้ำงประจ ำ นำยกเทศมนตรีที่มีสิทธิได้รับตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร
ของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 735,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
- จ้ำงเหมำบริกำรทั่วไป จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำถ่ำย
เอกสำร ค่ำเบี ยประกัน ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำซักฟอก ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำม 
ค ำพิพำกษำ ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ ค่ำติดตั งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ ฯลฯ 

      

    
- จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล จ ำนวน 120,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติหน้ำที่ในกำรผลิต/

จัดเก็บเอกสำร/บันทึกข้อมูลต่ำง ๆ ของกองคลัง จ ำนวน 1 คน 
      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ฯลฯ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) ในปี 2564  หน้ำที่ 64  ล ำดับที่ 21 
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- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ จ ำนวน 35,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรจัดเก็บรำยได้ เช่น  ค่ำของรำงวัลส ำหรับผู้ช ำระภำษีดีเด่น  
กำรให้บริกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนที่,ป้ำยประชำสัมพันธ์
ภำษ ีฯลฯ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ในปี 2564 หน้ำที่ 64 ล ำดับที่ 20 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี ยเลี ยง  
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำลงทะเบียน ฯลฯ 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่ำบ ำรุงรักษำ/
ซ่อมแซมวัสดุ ค่ำบ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำ/
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง ยกเว้น บ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมโครงสร้ำงของ
ครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ 
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558  
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันที่ 27มิ.ย. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555  
ลงวันที่ 22 มีนำคม 2560  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุส ำนักงำนต่ำงๆ เช่น   
เก้ำอี พลำสติก กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ กำว แฟ้ม ตรำยำง 
แบบพิมพ์ แผงกั นห้อง สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื อ หรือจ้ำงพิมพ์ ฯลฯ  
   โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย   
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   
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วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือเป็นค่ำจัดซื อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ดอก
ล ำโพง แผงวงจร ฯลฯ   
      โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น  ำมันเบนซิน  
น  ำมันดีเซล น  ำมันเครื่อง น  ำมันจำรบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  
     โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง  เครื่องอ่ำนและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ ฯลฯ  
     โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559  

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท 

   
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 12,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกำรติดต่อ 

ทำงรำชกำรรวมถึงค่ำบ ำรุงรักษำโทรศัพท์ของกองคลัง 
      

  
งบลงทุน รวม 377,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 377,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
- เก้ำอี ส ำหรับพนักงำนเทศบำล จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเก้ำอี ส ำนักงำนของพนักงำน
เทศบำล จ ำนวน 1 ตัว แบบล้อเลื่อนปรับระดับสูงต่ ำได้ หุ้มด้วย
หนัง PU เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ำรุดของพนักงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรพัสดุ ระดับช ำนำญกำร 
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- เครื่องโทรสำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องโทรสำรขนำด
หน่วยควำมจ ำ 512 KB หน้ำจอ 1 แถว กำรป้อนกระดำษ
สูงสุด 30 แผ่น ส ำหรับส่งเอกสำร เพ่ือควำมสะดวกในกำร
ติดต่อสื่อสำร 

      

    
- ตู้เหล็กเก็บเอกสำร จ ำนวน 26,500 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็น 
1. ค่ำจัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสำรของกองคลัง แบบบำน
ทึบ 2 บำน จ ำนวน 3 ตู้ เพ่ือจัดเก็บเอกสำรภำยในกองคลัง 
ให้ใช้งำนได้สะดวกและป้องกันกำรสูญหำย จ ำนวน 16,500 บำท 
2. ค่ำจัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสำรของกองคลัง แบบบำนเลื่อน 
2 บำน 2 ชั น จ ำนวน 2 ตู้ เพ่ือจัดเก็บเอกสำรภำยในกองคลังให้ใช้
งำนได้สะดวกและป้องกันกำรสูญหำย จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    
- เครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำและสี) ควำมเร็ว 20 แผ่น
ต่อนำที 1 เครื่อง 

จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  คุณลักษณะพื นฐำน 
1) ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดควำมเร็วขั นต่ ำ 
2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน 
3) เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยำยได้ 

      

    
- เครื่องโทรสำร 1 เครื่อง จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องโทรสำรขนำด
หน่วยควำมจ ำ 512 KB หน้ำจอ 1 แถว กำรป้อนกระดำษ
สูงสุด 30 แผ่น ส ำหรับส่งเอกสำร เพ่ือควำมสะดวกในกำร
ติดต่อสื่อสำร  

      

    
- โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 72,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อโต๊ะท ำงำนแบบ
เหล็ก ขนำด 6 ฟุต จ ำนวน 2 ตัวเป็นเงิน 16,000 บำท  
และโต๊ะท ำงำนแบบเหล็ก ขนำด 5 ฟุต จ ำนวน 8 ตัว  
เป็นเงิน 56,000 บำท เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ำรุด 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 19 นิ ว) จ ำนวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื นฐำน 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื นฐำนไม่น้อย
กว่ำ 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ี
ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั งอยู่ภำยในหน่วย
ประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 2 TB หรือ ชนิด  Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 480 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
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T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ ว จ ำนวน 1 หน่วย 
(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2563)  

        

 
      

    
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ ำนวน 22,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื นฐำน 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกน
หลัก (4 core) จ ำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี  
1. ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพื นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.3 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้ำนกรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่ำ 10 แกน หรือ 
2. ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพื นฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำร
ประมวลผลสูง 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ  
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  
ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB  จ ำนวน 1 หน่วย 
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- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อย
กว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ  
ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2563) 

        

 
      

    
- เครื่องพิมพ์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้ำ/นำที) 
คุณลักษณะพื นฐำน 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600 x 600 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 
18 หน้ำต่อนำที (ppm) 
 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm) 
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ชอ่ง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำน
เครือข่ำยไร้สำย Wifi (IEEE 802.11b,g,n) ได้ 
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- มีถำดใส่กระดำษไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter และ  Custom 
(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2563) 

    
- เครื่องสแกนเนอร์ จ ำนวน 17,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อ 
เครื่องสแกนเนอร์ส ำหรับงำนเอกสำรระดับศูนย์บริกำร 
แบบที่ 1 จ ำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื นฐำน 
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดำษ ขนำด A4 อัตโนมัติ 
(Auto Document Feeder) ไม่น้อยกว่ำ 30 แผ่น 
- สำมำรถสแกนเอกสำรได้ 2 หน้ำ แบบอัตโมมัติ 
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 600 x 600 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรสแกนกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 20 ppm 
- สำมำรถสแกนเอกสำรไม่น้อยกว่ำกระดำษขนำด A4      
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

      

    
- เครื่องส ำรองไฟ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื นฐำน       
- มีก ำลังไฟด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts) 
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 
(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ประกำศ ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2563 
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ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
- ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ซึ่งเป็นรำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
โครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ 
เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง 
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558  

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 3,573,900 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,043,900 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,043,900 บาท 

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,023,900 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล และจ่ำยเป็นเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี จ ำนวน 3 อัตรำ 
      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งและค่ำตอบแทนพิเศษของ

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่ควรได้รับตำมระเบียบกฎหมำยก ำหนด 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,017,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 158,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท. ตำมท่ีได้รับกำรแต่งตั งเพ่ือปฏิบัติภำรกิจตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ และท่ีได้รับมอบหมำย เช่น ค่ำตอบแทน อปพร., 
เงินรำงวัล ฯลฯ 
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ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ให้แก่พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 
ทีป่ฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำย 
ให้ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

      

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 48,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลที่มีสิทธิ 
เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน 
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำน 
เทศบำล ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร 
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,591,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
- จ้ำงเหมำบริกำรทั่วไป จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  
ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเบี ยประกัน ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำซักฟอก ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี
ตำมค ำพิพำกษำ ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำโฆษณำ
และเผยแพร่ ค่ำตดิตั งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ  ฯลฯ 

      

    
- จ้ำงเหมำพนักงำนดับเพลิง จ ำนวน 893,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนดับเพลิง ประจ ำงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรภัย จ ำนวน 8 คน 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุ
ทำงถนน เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ ์ค่ำตอบแทน ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ฯลฯ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) ปี 2564 หน้ำที่ 217 ล ำดับที่ 5  
         โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 4007 ลงวันที่ 13 กรกฎำคม 2559   

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมสมำชิก อปพร. และฝึกทบทวน สมำชิก 
อปพร. 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสมำชิก อปพร.กำรฝึก
ทบทวนสมำชิก อปพร. เช่น กำรพัฒนำศักยภำพ อปพร.ด้ำนงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กำรอบรมให้ควำมรู้กำรแก้ปัญหำ
ภัยแล้งในชุมชน เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร ฯลฯ 
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปี 2564 
ปี 2564 หน้ำที่ 216 ล ำดับที่ 2 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
ในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี ยเลี ยง 
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ฯลฯ 

      

    
- โครงกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกี่ยวกับสำธำรณภัย จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
แจ้งเตือนเกี่ยวกับสำธำรณภัยต่ำง ๆ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย  
วำตภัย ภัยจำกดินโคลนถล่ม อุบัติภัยบนท้องถนน ฯลฯ  
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –  2565)  
ปี 2564 หน้ำที่ 218 ล ำดับที่ 10 
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- โครงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควันในพื นที่ของ
เทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่ และป่ำสงวนแห่งชำติตำมภำรกิจถ่ำยโอน 

จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำไฟป่ำ 
และหมอกควันในพื นที่ของเทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่ และป่ำสงวน 
แห่งชำติ ตำมภำรกิจถ่ำยโอน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
เช่น กำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่/อำสำสมัครป้องกันไฟป่ำ จัดฝึกอบรม
เตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันไฟป่ำ จัดท ำแนวกันไฟในพื นที่
เสี่ยงต่อกำรเกิดไฟป่ำประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ฯลฯ  
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปี 2564 
หน้ำที่ 218 ล ำดับที่ 12 
    โดยถือปฏิบัติตำม หนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2559 

      

    
- โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ตำมจ ำนวนเป้ำหมำยที่
ศูนย์ปฏิบัติกำรปรำบปรำมยำเสพติดอ ำเภอ (ศป.ปส.อ.) ก ำหนด 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติดกิจกรรมค่ำใช้จ่ำยส ำหรับส่งเสริมกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยำ 
เสพติด/ผู้เสพยำเสพติด และส่งเสริมกำรฝึกอบรมอำชีพให้แก่ 
ผู้ที่ผ่ำนกำรบ ำบัดฟ้ืนฟู เป้ำหมำยที่ศูนย์ปฏิบัติกำรปรำบปรำม 
ยำเสพติดอ ำเภอ (ศป.ปส.อ.) ก ำหนดในอัตรำคนละ 6,500 บำท 
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ปี 2564 หน้ำที่ 219 ล ำดับที่ 13 
    ถือปฏิบัติตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่นศ 0023.3/ว 4257  
ลงวันที่ 18 สิงหำคม 2559 

      

    
- โครงกำรฝึกซ้อมแผนสำธำรณภัย จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกซ้อมแผน 
สำธำรณภัย เช่น ภัยจำกน  ำท่วม ภัยจำกดินโคลนถล่ม  
ภัยจำกกำรเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ  ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  ปี 2564 หน้ำที่ 217 ล ำดับที่ 4 
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- โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำร จิตอำสำภัยพิบัติประจ ำเทศบำล 
ต ำบลถ  ำใหญ่ 

จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำร  
จิตอำสำภัยพิบัติประจ ำเทศบำล ต ำบลถ  ำใหญ่ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 50 คน เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ  อุปกรณ์ 
ค่ำอำหำร ฯลฯ  ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565) เพ่ิมเติม ครั งที่ 3  ปี 2564  

      

    
- โครงกำรรณรงค์ควำมปลอดภัยทำงถนนสวมหมวกนิรภัย 100 
เปอร์เซ็น 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ควำมปลอดภัยทำงถนน  
สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ตำมนโยบำยรัฐบำล โดยจัด
กิจกรรมให้ควำมรู้ อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยจรำจร 
ทำงบก และรณรงค์กำรสวมหมวกนิภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ปรำกฏ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ปี 2564 หน้ำที่ 217 
ล ำดับที่ 5 

      

    
- โครงกำรร่วมระหว่ำงสถำนีต ำรวจภูธรทุ่งสงกับเทศบำล 
ต ำบลถ  ำใหญ่ 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย โครงกำรร่วมระหว่ำงสถำนีต ำรวจภูธร
ทุ่งสงกับเทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่ ดังนี   
1) โครงกำรจัดท ำป้ำยรณรงค์ลดอุบัติเหตุ  
2) โครงกำรจัดตั งเครือข่ำยป้องกันและเฝ้ำระวังยำเสพติด 
    ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ปี 2564 หน้ำที่ 217 ล ำดับที่ 6 

      

    
- โครงกำรร่วมระหว่ำงอ ำเภอทุ่งสงกับเทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่  
เพ่ือกำรปรองดองสมำนฉันท์ สร้ำงควำมสุขอย่ำงยั่งยืน 

จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย โครงกำรร่วมระหว่ำงอ ำเภอทุ่งสงกับ 
เทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่เพ่ือกำรปรองดองสมำนฉันท์สร้ำงควำมสุข 
อย่ำงยั่งยืน ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)   
ปี 2564 หน้ำที่ 73 ล ำดับที่ 2 
 
 

      



 
    วนัที่พมิพ์ : 7/8/2563  15:30:21 

                                                                                   
      หน้า : 33/85 

 

 

 

    
- โครงกำรอบรมเพ่ิมศักยภำพพนักงำนผู้ปฏิบัติงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยและพนักงำนเทศบำล 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมพนักงำนเทศบำล 
และผู้ปฎิบัติ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
ขององค์กร ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)   
ปี 2564 หน้ำที่ 220 ล ำดับที่ 17 

      

    
โครงกำรสนับสนุนเครือข่ำย เฝ้ำระวังและเตือนภัยพิบัติ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ 
ร่วมกับเครือข่ำยเฝ้ำระวังและเตือนภัยพิบัติ  เช่น ค่ำวิทยำกร  
ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร ฯลฯ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 -2565)  ปี 2564 หน้ำที่ 219 ล ำดับที่ 14 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่ำบ ำรุงรักษำ/
ซ่อมแซมวัสดุ ค่ำบ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำ/
ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้ำง ยกเว้น บ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมโครงสร้ำงของ
ครุภัณฑ์ขนำดใหญ่  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558  
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2560 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 268,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น สำยอำกำศ  
หรือ เสำอำกำศส ำหรับวิทยุ จำนรับสัญญำณ หม้อแปลงไฟฟ้ำ 
ไฟฉำยสปอร์ตไลท์ ฯลฯ  
     โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559  
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วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่งส ำหรับรถยนต์ 
ส่วนกลำงในงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เช่น
แบตเตอรี่ กรวยจรำจร กระบองไฟ ยำงนอก ยำงใน ฯลฯ      
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 240,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น  
เช่น น  ำมันเบนซิน ดีเซล  น  ำมันเครื่อง  ฯลฯ  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุเครื่องแต่งกำยเช่น เสื อผ้ำ   
เครื่องแต่งกำย  เสื อสะท้อนแสง หมวกนิรภัย ฯลฯ 
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สำยส่งน  ำ  
หัวดูดน  ำ  หัวฉีดน  ำ ข้อต่อ ข้อแยก ฯลฯ 
      โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   
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งบลงทุน รวม 513,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 513,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
- เครื่องถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 90,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องถ่ำยเอกสำร 
ส ำหรับงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ ำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื นฐำน 
 - เป็นเครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล  
ขำว-ด ำ ควำมเร็ว 20 แผ่น/นำที  
- เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่นระบบกระดำษธรรมดำ  
ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยำยได้ 

      

   
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง       

    
- รถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อรถจักรยำนยนต์ตรวจกำร จ ำนวน 1 คัน 
คุณลักษณะพื นฐำน 
- เป็นรถจักรยำนยนต์ แบบ 4 จังหวะ  
- มีปริมำณกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 120 ซีซี หรือมำกกว่ำ  
     ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
แก้ไขครั งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 ในปี 2564 หน้ำที่ 9 ล ำดับที่ 2 

      

   
ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง       

    
- เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จ ำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื นฐำน 
- เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ 
- มีแผงบังคับโซ่ ขนำด 25 นิ ว 
       ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
แก้ไขครั งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 ในปี 2564 หน้ำที่ 9 ล ำดับที่ 3 
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ       

    
- เครื่องขยำยเสียง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่อง 
ขยำยเสียงเสียงแบบพกพำ ขนำด 15 นิ ว พร้อมไมค์ไร้สำย 
จ ำนวน 1 เครื่อง  
       ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
แก้ไขครั งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 ในปี 2564 หน้ำที่ 9 ล ำดับที่ 1 

      

    
- จัดซื ออุปกรณ์วิทยุสื่อสำรทั งระบบ จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื ออุปกรณ์สื่อสำรทั งระบบ  
เช่น เครื่องจ่ำยไฟ เครื่องวัดสัญญำณ สำยน ำสัญญำณ  
เสำอำกำศ ฯลฯ  
        ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในปี 2564 หน้ำที่ 234 ล ำดับที่ 21 

      

   
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว       

    
- เครื่องกรองน  ำ จ ำนวน 6,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องกรองน  ำสแตนเลส 3 ขั นตอน 
(ติดผนัง) ส ำหรับใช้ในงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
จ ำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื นฐำน 
- ระบบสำรกรองคำร์บอน 3 ลิตร 
- ระบบสำรกรองเรซิ่น 3 ลิตร 
- ใช้ไส้กรองเซรำมิค 
- มีสำยต่อน  ำเข้ำและประตูน  ำ 

      

    
- เครื่องท ำน  ำร้อน - น  ำเย็น จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องท ำน  ำร้อน - น  ำเย็น  
แบบมีสองก๊อกแยกน  ำร้อนและเย็นแท๊งค์น  ำเป็นชนิดสแตนเลส 
      ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
แก้ไขครั งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 ในปี 2564 หน้ำที่ 9 ล ำดับที่ 4 
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- ตู้เย็น จ ำนวน 17,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อตู้เย็น 
จ ำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื นฐำน 
- ตู้เย็นชนิด 2 ประตู  
- ขนำด 8.4 คิว ขึ นไป 
- มีฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5  
       ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
แก้ไข ครั งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 ในปี 2564 หน้ำที่ 10 ล ำดับที่ 5 

      

   
ครุภัณฑ์อ่ืน       

    
- ป้ำยจรำจรและครุภัณฑ์จรำจร จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อป้ำยจรำจร 
และครุภัณฑ์จรำจรต่ำง ๆ เชน่ป้ำยสำมเหลี่ยมจรำจร ป้ำยกั น 
ทำงจรำจร แท่งแบริเออร์ ป้ำยบอกทำง ป้ำยแจ้งเตือนต่ำงๆ 
         ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในปี 2564 หน้ำที่ 233 ล ำดับที่ 19 
 

      

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,062,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,323,900 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,323,900 บาท 

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,043,900 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล และจ่ำยเป็นเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  จ ำนวน 3 อัตรำ 
      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งและค่ำตอบแทนพิเศษ 
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นท่ีควรได้รับตำมระเบียบกฎหมำย
ก ำหนด 
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ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 210,000 บำท 

   
      ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุง 
      ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1 อัตรำ 

   

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง  

เช่น ค่ำครองชีพชั่วครำว ฯลฯ 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 699,500 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ 
แก่ อปท.ตำมท่ีได้รับกำรแต่งตั งเพ่ือปฏิบัติภำรกิจตำมอ ำนำจ 
หน้ำที่ และท่ีได้รับมอบหมำย เช่น คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง , 
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั ง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น 
เป็นกรณีพิเศษ,เงินรำงวัล,ฯลฯ 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  
ให้แก่ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 
ที่ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำย 
ให้ปฏิบัติ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

      

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 22,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ที่มีสิทธิ 
เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน 
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 28,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำน
เทศบำลลูกจ้ำงประจ ำ ที่มีสิทธิได้รับตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ 
พนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
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ค่าใช้สอย รวม 464,500 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 84,500 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำถ่ำย
เอกสำร ค่ำเบี ยประกัน ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำซักฟอก ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำม 
ค ำพิพำกษำ ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำโฆษณำและ 
เผยแพร่ ค่ำติดตั งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ ฯลฯ 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและทัศนศึกษำดูงำนครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสัมมนำและทัศนศึกษำ 
ดูงำนครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ปี 2564 หน้ำที่ 50 ล ำดับที่ 35 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
ในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี ยเลี ยง  
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ฯลฯ 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำในกำรอบรมพัฒนำผู้บริหำร คร ู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรท ำแผน 
กำรสอน กำรวัดประเมินผล กำรศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรู้  
และเสริมพัฒนำกำรเด็กเล็ก กำรพัฒนำทักษะกำรสอน ฯลฯ  
โดยจ่ำยเป็นค่ตอบแทนวิยำกร ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่ำสถำนที่ และค่ำอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ปรำกฏตำมแผน 
พัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ปี 2564 หน้ำที่ 42  
ล ำดับที่ 4 
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- โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ  
ประจ ำปี 2563 ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ปี 2564 หน้ำที่ 41 ล ำดับที่ 3 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ซึ่งประกอบไปด้วย 
 ค่ำบ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมวัสดุ ค่ำบ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมครุภัณฑ์  
ค่ำบ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้ำง ยกเว้น บ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซม
โครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558  
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2560 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 133,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุส ำนักงำนต่ำงๆ  เช่น  
เก้ำอี พลำสติก  กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ กำว แฟ้ม  
ตรำยำง แบบพิมพ์ แผงกั นห้อง สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื อหรือ 
จ้ำงพิมพ์ ฯลฯ  
   โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ ,
ฟิวส์ ฯลฯ    
   โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   
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วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำด, 
ไม้ถูพื น ถ้วยชำม ฯลฯ    
   โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น  
กระดำษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขำวด ำ 
ที่ได้จำกกำรล้ำงอัด  ขยำย ฯลฯ  
   โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ 
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่น
กรองแสง  เครื่องอ่ำน และเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่ำง ๆ ฯลฯ  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท 

   
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 12,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกำรติดต่อ 

ทำงรำชกำร รวมถึงค่ำบ ำรุงรักษำโทรศัพท์ของกองกำรศึกษำ 
      

  
งบลงทุน รวม 39,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 39,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
- เก้ำอี ท ำงำน จ ำนวน 2,500 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเก้ำอี พนักงำนเทศบำล 
ระดับปฏิบัติกำร แบบมีพนักพิงตำข่ำย ปรับระดับสูงต่ ำได้ 
มีล้อหมุนได้รอบตัว จ ำนวน 1 ตัว 
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- ตู้ไม้วำงเอกสำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อตู้ไม้วำงเอกสำรของกองกำรศึกษำ 

แบบ 4 ชั น จ ำนวน 2 ตู้ 
      

    
- ตู้เหล็กเก็บเอกสำร จ ำนวน 26,500 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็น 
1. ค่ำจัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสำรของกองกำรศึกษำ แบบบำนทึบ  
2 บำน จ ำนวน 3 ตู้ เพ่ือจัดเก็บเอกสำรภำยในกองกำรศึกษำ 
ให้ใช้งำนได้สะดวกและป้องกันกำรสูญหำย จ ำนวน 16,500 บำท 
2. ค่ำจัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสำรของกองกำรศึกษำ แบบบำนเลื่อน  
2 บำน 2 ชั น จ ำนวน 2 ตู้ เพ่ือจัดเก็บเอกสำรภำยใน 
กองกำรศึกษำให้ใช้งำนได้สะดวกและป้องกันกำรสูญหำย
จ ำนวน 10,000 บำท 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
- ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  
เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ซึ่งเป็นรำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล  
ยำนพำหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อม
กลำง 
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558  
 

      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,594,600 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,546,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,546,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 2,700,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
และจ่ำยเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี จ ำนวน 9 อัตรำ 
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เงินวิทยฐำนะ จ ำนวน 168,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะช ำนำญกำรครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

สังกัดเทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่ 
      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 570,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุง 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 3 อัตรำ 
      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 108,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง  
เช่น ค่ำครองชีพชั่วครำว เงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิ ฯลฯ 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 4,019,600 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรส ำหรับข้ำรำชกำรครู 
ผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ. ๑, คร ูค.ศ. ๒, 
     ถือปฏิบัติตำมระเบียกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507  
ลงวันที่ 3 วันที่ 3 สิงหำคม 2559  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,965,600 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรทั่วไป จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำถ่ำย
เอกสำร ค่ำเบี ยประกัน ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำซักฟอก ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำม 
ค ำพิพำกษำ ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ ค่ำติดตั งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ ฯลฯ 
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- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล จ ำนวน 360,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ 
- ค่ำจ้ำงเหมำครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 2 คน 
จ ำนวน 240,000 บำท 
- จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกท ำควำมสะอำดศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก จ ำนวน 3 ศูนย ์จ ำนวน 1 คน  จ ำนวน 120,000 บำท 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมแสดงผลงำนทำงกำรศึกษำ วันวิชำกำร 
ศพด. 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมแสดงผลงำนทำงกำรศึกษำ 
ในสังกัด กำรยกย่องเด็กเล็กผู้มีผลกำรเรียนรู้ที่ดี กำรมอบ
ประกำศนียบัตร ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ฯลฯ  ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2564  หน้ำที่ 46 ล ำดับที่ 21 

      

    

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
ของสถำนศึกษำในสังกัด 
  ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
  ส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กเล็กของ 
  สถานศึกษาในสังกัด เช่น กิจกรรมกีฬาเด็กเล็ก กิจกรรมศึกษา 
  แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรม 
  ทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมอ่ืน ๆ  
  ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
  2565)  ปี 2564 หน้าที่ 44 ล าดับที่ 12 

จ ำนวน 30,000 บำท 

    
- โครงกำรพัฒนำผู้ดูแลเด็กและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของเทศบำล  
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  ปี 2564  
หน้ำที่ 42 ล ำดับที่ 4 
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- โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำจัดกำร
ศึกษำ) 

จ ำนวน 135,600 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ค่ำหนังสือเรียน/ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน/ 
ค่ำเครื่องแบบนักเรียน/ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ให้เด็กนักเรียน 
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 3 ศูนย์ จัดสรรส ำหรับเด็กอำยุ  
3 – 5 ปี จ ำนวน 120 คน  ใน ศพด. ดังนี  
  1. ค่ำหนังสือเรียน อัตรำคนละ 200 บำท/ปี 
  2. ค่ำอุปกำรณ์กำรเรียน  อัตรำคนละ 200 บำท/ปี 
  3. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน อัตรำคนละ 300 บำท/ปี 
  4. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน อัตรำคนละ 430 บำท/ปี      
      (โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.4/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561) 
      ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปี 2564  
หน้ำที่ 49 ล ำดับที่ 29 
 

      

    
- โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (เงินอุดหนุน
ส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก : รำยหัว) 

จ ำนวน 340,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (รำยหัว)  
เพ่ือสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
จ ำนวน 3 ศูนย ์ จัดสรรส ำหรบัเด็กอำยุ 2 – 5 ปี  
จ ำนวนทั งหมด 200 คน อัตรำคนละ 1,700 บำท ดังนี  
1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดไตรวิทยำรำม   
2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำตำแย้ม   
3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำพุ   
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0893.2/
ว 801 ลงวันที่ 11 มีนำคม 2551 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที ่มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2560 
     ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2564  
หน้ำที่ 49 ล ำดับที่ 31 
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- โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำร
อำหำรกลำงวัน) 

จ ำนวน 980,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำ/จัดหำอำหำร จ้ำงเหมำ 
ในกำรประกอบอำหำรกลำงวันให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก จ ำนวน 3 ศูนย ์จัดสรรส ำหรับเด็กอำยุ 2-5 ปี ใน ศพด.  
ที่ได้รับถ่ำยโอน จ ำนวน 200 คน อัตรำคน
ละ 20 บำท จ ำนวน 245 วัน ดังนี   
1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดไตรวิทยำรำม   
2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำตำแย้ม  
3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำพุ       
(โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.4/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561) 
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ปี 2564  
หน้ำที่ 42 ล ำดับที่ 7 
 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่ำบ ำรุงรักษำ/
ซ่อมแซมวัสดุ ค่ำบ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำ/
ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้ำง ยกเว้น บ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมโครงสร้ำงของ
ครุภัณฑ์ขนำดใหญ่  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 หนังสือ 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27มิ.ย. 2559 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2560 
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ค่าวัสดุ รวม 1,891,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 35,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุส ำนักงำนต่ำงๆ เช่น เก้ำอี 
พลำสติก กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ กำว แฟ้ม ตรำยำง  
แบบพิมพ์ แผงกั นห้อง ,มุ้งลวด สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื อหรือจ้ำง
พิมพ์ ฯลฯ ส ำหรับใช้ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของเทศบำล
จ ำนวน 3 ศูนย ์โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุเช่น ฟิวส์ สำยไฟฟ้ำ  
หลอดไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ ฯลฯ ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
เทศบำล จ ำนวน 3 ศูนย์  
   โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำด  
ผ้ำปูโต๊ะ ถ้วยชำม ช้อนส้อม แก้วน  ำ กระติกน  ำร้อน กระจกเงำ  
น  ำดื่ม (ที่ซื อจำกภำคเอกชน) ฯลฯ ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ของเทศบำล จ ำนวน 3 ศูนย์  
   โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
ค่ำอำหำรเสริม (นม) จ ำนวน 1,763,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรเสริม (นม)  
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดเทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่  
จ ำนวน 3 ศูนย ์
- ค่ำจัดซื อวัสดุอำหำรเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กของเทศบำล อำยุ 2-5 ปี ในศพด.ที่อปท.จัดตั งเอง 
และรับถ่ำยโอนจ ำนวน  200 คน อัตรำคนละ 7.37 บำท : วัน  
จ ำนวน 260 วัน  จ ำนวน 383,240 บำท  จัดสรรส ำหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 3 ศูนย ์ดังนี  
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  1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดไตรวิทยำ  
  2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำตำแย้ม    
  3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำพุ   
     ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
ปี 2564 หน้ำที่ 42 ล ำดับที่ 5 
- ค่ำจัดซื อวัสดุอำหำรเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนในเขตต ำบล  
ถ  ำใหญ่ จ ำนวน 5 โรงเรียน จ ำนวน 720 คน อัตรำคนละ  
7.37 : วัน จ ำนวน 260 วัน จ ำนวน 1,379,664 บำท ดังนี  
1. โรงเรียนบ้ำนน  ำพุ  
2. โรงเรียนบ้ำนนำตำแย้ม  
3. โรงเรียนบ้ำนจ ำปำ  
4. โรงเรียนวัดถ  ำใหญ่   
5. โรงเรียนมหำรำช 3   
      ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ปี 2564 หน้ำที่ 42 ล ำดับที่ 6 (โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561) 

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อไม้ต่ำง ๆ แปรงทำสี ปูนซิ
เมนต์ กระเบื อง ทรำย โถส้วม อ่ำงล้ำงมือ ฯลฯ  
(ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 3 ศูนย์) 
      โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559  
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วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น  ำยำต่ำง ๆ เวชภัณฑ์ ส ำลี 
ผ้ำพันแผล เครื่องวัดอุณหภูมิทำงหน้ำผำก ระบบอินฟำเรด ฯลฯ 
(ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 3 ศูนย์)  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุกำรเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธ์พืช ฯลฯ  
(ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 3 ศูนย์)  
   โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 9,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่นกระดำษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขำวด ำที่ได้จำกกำรล้ำงอัด  
ขยำย ฯลฯ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 3 ศูนย์)  
   โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุกีฬำ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุกีฬำ (ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก จ ำนวน 3 ศูนย์)  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง
เครื่องอ่ำนและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ  ฯลฯ (ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก จ ำนวน 3 ศูนย์) 
   โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 63,000 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 40,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของเทศบำล  

จ ำนวน 3 ศูนย ์
      

   
ค่ำน  ำประปำ ค่ำน  ำบำดำล จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน  ำประปำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของเทศบำล

จ ำนวน 3 ศูนย ์
      

   
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 3,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยค่ำโทรศัพท์และค่ำเช่ำสัญญำณอินเตอร์เน็ต  

ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของเทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่ จ ำนวน 3 ศูนย์ 
      

  
งบลงทุน รวม 149,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 149,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
- ตู้เก็บเอกสำร จ ำนวน 16,500 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสำรแบบบำนทึบ 2 บำน  

จ ำนวน 3 ตู้ เพ่ือเก็บเอกสำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ทั ง  3 ศูนย์ 
      

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ       

    
- กล้องวงจรปิด จ ำนวน 57,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั ง 
(CCTV) ชุด 32 กล้อง จ ำนวน 3 ชุด เพ่ือใช้ติดตั งในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กของเทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่ ทั ง 3 ศูนย์ 
คุณลักษณะพื นฐำน ดังนี  
- กล้องมีควำมละเอียด ไม่ต่ ำกว่ำ 1 ล้ำนพิกเซล 
- สำมำรถดูได้ทั งกลำงวันและกลำงคืน 
- แสงอินฟรำเรดสว่ำงไกลไม่ต่ ำกว่ำ 25 เมตร 
- ติดตั งได้ทั งภำยในและภำยนอกอำคำร 
- ดูออนไลน์ผ่ำนมือถือได้ 
- จอแสดงผลขนำด 32 นิ ว 
- ชุดกล่องกันน  ำ 
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ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว       

    
- คูลเลอร์น  ำดื่ม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อคูลเลอร์น  ำดื่มแบบสแตนเลสส ำหรับเด็ก 
ภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของเทศบำล ทั ง 3 ศูนย์ จ ำนวน 5 ใบ  
ขนำดบรรจุน  ำ 3 ลิตร 

      

    
- เครื่องกรองน  ำ จ ำนวน 13,500 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องกรองน  ำสแตนเลส แบบ 3 ท่อ  
จ ำนวน 3 ชุด เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของเทศบำลต ำบล 
ถ  ำใหญ่ ทั ง 3 ศูนย์ ศูนย์ละ 1 ชุด 
มีคุณลักษณะพื นฐำน ดังนี  
- เป็นเครื่องกรองน  ำสแตนเลส แบบ 3 ท่อ 
- ขนำดเครื่องกรอง  35 x 51 x 16 cm 
- อัตรำกำรกรองไม่ต่ ำกว่ำ 120 ลิตร/ชม. 
- ท่อน  ำเข้ำขนำด 4 หุน 
- ระบบกำรกรองสำรกรองน  ำคำร์บอน เรชิ่น 
และ UF Membrane แบบหัวเกลียว ควำมละเอียด 
กำรกรอง 0.01 ไมครอน 

      

    
- ซิ งค์ล้ำงจำน จ ำนวน 22,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อซิ งค์ล้ำงจำนเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กของเทศบำล ทั ง 3 ศูนย ์จ ำนวน 5 ชุด 
      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
- ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  
เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ซึ่งเป็นรำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล  
ยำนพำหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อม
กลำง 
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,880,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,880,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
- อุดหนุนโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั น
พื นฐำน (อำหำรกลำงวัน) 

จ ำนวน 2,880,000 บำท 

      

  - อุดหนุนโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั นพื นฐำน (อำหำรกลำงวัน) 
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียน สังกัดส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดท ำ จัดหำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็ก ในเขตพื นที่เทศบำล 
ต ำบลถ  ำใหญ่ จ ำนวน 5 โรงเรยีน เด็กนักเรียน จ ำนวน 720 คน  
อัตรำคนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน  
จ ำนวน 2,880,000 บำท ดังนี  
1.อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนน  ำพุ  
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้ำนน  ำพุสังกัด 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดท ำ จัดหำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็ก  
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนนำตำแย้ม   
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้ำนนำตำแย้ม  
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน  
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำ จัดหำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็ก 
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนจ ำปำ  
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้ำนจ ำปำ  
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน  
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำ จัดหำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็ก 
4.อุดหนุนโรงเรียนวัดถ  ำใหญ่  
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนวัดถ  ำใหญ่  
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน  
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำ จัดหำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็ก 
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5.อุดหนุนโรงเรียนมหำรำช 3   
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนมหำรำช 3  
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน  
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำ จัดหำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็ก 
    ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ปี 2564  
หน้ำที่ 43 ล ำดับที่ 8 

        

 
      

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,204,100 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,777,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,777,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,000,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล และจ่ำยเป็นเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  จ ำนวน 3 อัตรำ 
      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งและค่ำตอบแทนพิเศษ 
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นท่ีควรได้รับตำมระเบียบกฎหมำย
ก ำหนด 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,521,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 13 อัตรำ 
      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 196,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง  
เช่น ค่ำครองชีพชั่วครำว ฯลฯ 
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งบด าเนินงาน รวม 357,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 185,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท.ตำมที่ได้รับกำรแต่งตั งเพ่ือปฏิบัติภำรกิจตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ และท่ีได้รับมอบหมำย เช่น คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ,
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั ง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ,เงินรำงวัล,ฯลฯ 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  
ให้แก่ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงที่
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติ
ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

      

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล  
ที่มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่4)  
พ.ศ. 2562 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ นำยกเทศมนตรีที่มีสิทธิได้รับตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร
ของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำถ่ำย
เอกสำร ค่ำเบี ยประกัน ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำซักฟอก  ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำม 
ค ำพิพำกษำ ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ ค่ำติดตั งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ ฯลฯ 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มำนิเทศงำน ตรวจงำนหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษำดู
งำน และเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
- ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี ยงรับรองในกำรประชุมต่ำง ๆ 
หรือคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำร ที่ได้รับกำรแต่งตั ง 
ตำมกฎหมำยหรือตำมระเบียบหรือหนังสือสั่งกำรของ
กระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจ หรือเอกชนและเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง 
ในกำรประชุม ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/
ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2548 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
ในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี ยเลี ยง  
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ฯลฯ 
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ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่ำบ ำรุงรักษำ/
ซ่อมแซมวัสดุ ค่ำบ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำ/
ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้ำง ยกเว้น บ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมโครงสร้ำงของ
ครุภัณฑ์ขนำดใหญ่  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558  
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22 มีนำคม 2560 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุส ำนักงำนต่ำง ๆ เช่น เก้ำอี 
พลำสติก กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ กำว แฟ้ม ตรำยำง  
แบบพิมพ์  แผงกั นห้องสิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื อหรือจ้ำงพิมพ์ ฯลฯ  
   โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูลตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง
เครื่องอ่ำนและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ ฯลฯ  
   โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559  

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท 

   
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกำรติดต่อทำง
รำชกำร รวมถึงค่ำบ ำรุงรักษำโทรศัพท์ของกองสำธำรณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 
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งบลงทุน รวม 70,100 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 70,100 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
- เก้ำอี ท ำงำน จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเก้ำอี ส ำนักงำนของพนักงำน 
เทศบำลระดับปฏิบัติกำร จ ำนวน 2 ตัว แบบล้อเลื่อน 
ปรับระดับสูงต่ ำได้ พนักพิงตำข่ำยโปร่ง 

      

    
- ตู้ไม้วำงเอกสำร จ ำนวน 3,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อตู้ไว้วำงเอกสำร แบบเปิดโล่ง 4 ชั น 

จ ำนวน 2 ตู้ 
      

    
- ตู้เหล็กเก็บเอกสำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสำรของกองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม แบบบำนทึบ 2 บำน จ ำนวน 2 ตู้ เพ่ือจัดเก็บ
เอกสำรภำยในกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ใช้งำนได้สะดวก 
และป้องกันกำรสูญหำย 

      

    
- โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 7,600 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อโต๊ะท ำงำนพนักงำนเทศบำล 
ระดับปฏิบัติกำร จ ำนวน 2 ตัว 
คุณลักษณะพื นฐำน  
- โต๊ะขนำดกว้ำง 80 ซม. ยำว 150 ซม. สูง 75 ซม. 
- มี 1 ลิ นชัก, 1 ตู้เก็บเอกสำรด้ำนขวำ และ 1 ตู้เก็บเอกสำร 
ด้ำนซ้ำย  

      

    
- โต๊ะวำงเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 ตัว 
คุณลักษณะพื นฐำน 
- โต๊ะขนำด 80 x 60 x 75 ซม.  
- มีช่องวำงเคสคอมพิวเตอร์เฉพำะและถำดวำงคีย์บอร์ด/เม้ำส์  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 22,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ ว)  
จ ำนวน 1 เครื่อง ส ำหรับใช้งำนในฝ่ำยธุรกำร 
คุณลักษณะพื นฐำน       
 - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก 
(6 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื นฐำนไม่น้อยกว่ำ  
3.0 GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU)  มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 9 MB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี     
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วย 
ควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ    
 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั งอยู่ภำยในหน่วย
ประมวลผลกลำง แบบ Graphics  Processing Unit  ที่สำมำรถ
ใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 2 GB หรือ  
 3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำด 
ไม่นอ้ยกว่ำ 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State Dive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน  1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface)  
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แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  
1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ  
ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
- มีจอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ ว จ ำนวน 1 หน่วย 
(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภำคม 2563 ประกำศ ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2563)  

    
- เครื่องส ำรองไฟ จ ำนวน 2,500 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื นฐำน       
- มีก ำลังไฟด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts) 
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 
(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ปี พ.ศ. 2563 ประกำศ ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2563)  

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
- ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  
เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ซึ่งเป็นรำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล  
ยำนพำหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อม
กลำง 
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558  
 
 
 
 
 

      



 
    วนัที่พมิพ์ : 7/8/2563  15:30:21 

                                                                                   
      หน้า : 60/85 

 

 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,904,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,255,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 

   

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
     ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น เพ่ือดูแล 
     ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง จ ำนวน 2 คน คนละ 5,000 บำท  
     ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 4253 
     ลงวันที่ 21 กรกฎำคม 2563 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
     ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 

   

   
ค่าใช้สอย รวม 830,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรทั่วไป จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเย็บหนังสือหรือเข้ำปก
หนังสือ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเบี ยประกัน ค่ำระวำงบรรทุก  
ค่ำซักฟอก  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำเช่ำทรัพย์สิน  
ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำติดตั งเครื่องรับ
สัญญำณต่ำงๆ ฯลฯ 

      

    
- จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล จ ำนวน 360,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรำยบุคคลปฏิบัติงำน 

ด้ำนสำธำรณสุข จ ำนวน 2 คน  
      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
1.ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะตั งแต่ต้นทำง จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมให้ควำมรู้ประชำชน  
และแกนน ำในกำรคัดแยกขยะ เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร  
ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
ในปี 2564 หน้ำ 54 ล ำดับที่ 7 
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2.ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและควบคุมโรค 
พิษสุนัขบ้ำ โรคไข้เลือดออก  โรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019  
(COVID-19) เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ฯลฯ  
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2564  
หน้ำ 203 ล ำดับที่ 1  

      

    
3. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 75,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ในสัตว์เลี ยง สุนัข แมว เช่น ค่ำวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ในปี 2564  
หน้ำที่ 205 ล ำดับที่ 7 

      

    
4. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์เลี ยงและขึ นทะเบียน
ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 

จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยค่ำตอบแทนผู้ส ำรวจประชำกร
สุนัข แมว ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ในปี 2564 หน้ำ 206  ล ำดับที่ 8 

      

    
5. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรงำนแพทย์ฉุกเฉิน จ ำนวน 240,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
ปฏิบัติงำนกำรแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ปรำกฏ 
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2564  
หน้ำ 207 ล ำดับที่ 10 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่ำบ ำรุงรักษำ/
ซ่อมแซมวัสดุ ค่ำบ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำ/
ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้ำง ยกเว้น บ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมโครงสร้ำงของ
ครุภัณฑ์ขนำดใหญ่  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  

      



 
    วนัที่พมิพ์ : 7/8/2563  15:30:21 

                                                                                   
      หน้า : 62/85 

 

 

ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22 มีนำคม 2560 

   
ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท 

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 
เช่น แบตเตอรี่  น  ำมันเบรก ยำงนอก ยำงใน หัวเทียน  
ไขควง  กรวยจรำจร ฯลฯ  
   โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น  ำมันเบนซิน  
น  ำมันดีเซล น  ำมันเครื่อง น  ำมันจำรบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  
   โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สำยยำง น  ำยำต่ำง ๆ ฯลฯ  
   โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุกำรเกษตร เช่น สำรเคมีป้องกัน
ก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์  ฯลฯ  
   โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 35,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น ชุดเครื่องแบบ
รองเท้ำ ฯลฯ  
   โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 
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วัสดุอื่น จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุอ่ืนๆ ที่ไม่สำมำรถจัดเข้ำวัสดุ
ประเภทอ่ืนได้ เช่น ถังขยะ ฯลฯ  
   โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 

      

  
งบลงทุน รวม 89,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 89,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์อ่ืน       

    
- เครื่องพ่นหมอกควัน จ ำนวน 59,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องพ่นหมอกควันเพ่ือใช้ในงำน 
ควบคุมป้องกันโรค จ ำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื นฐำน 
1) ปริมำณกำรฉีดพ่นน  ำยำไม่น้อยกว่ำ 40 ลิตรต่อชั่วโมง 
2) ถังบรรจุน  ำยำไม่น้อยกว่ำ 6 ลิตร 
3) ก ำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ในปี 2564  
หน้ำ 231 ล ำดับที่ 6 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์   
เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ซึ่งเป็นรำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล
ยำนพำหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติ หรือค่ำซ่อม
กลำง 
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 
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งบเงินอุดหนุน รวม 560,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 560,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
- อุดหนุนให้คณะกรรมกำรชุมชน จ ำนวน 28 ชุมชน ชุมชนละ 
20,000 บำท 

จ ำนวน 560,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมกำรชุมชน  
จ ำนวน 28 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ 
ใช้จ่ำยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริ 
ด้ำนสำธำรณสุข ชุมชนละ 3 โครงกำร ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2564 หน้ำที่ 206 ล ำดับที่ 9 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 7,992,100 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,425,700 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,425,700 บาท 

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,704,600 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล และจ่ำยเป็นเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี จ ำนวน  6 อัตรำ 
      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน จ ำนวน 700 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนเทศบำล  

เช่น เงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิ,เงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว ฯลฯ 
      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 170,400 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งและค่ำตอบแทนพิเศษของ

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่ควรได้รับตำมระเบียบกฎหมำยก ำหนด 
      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,400,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 10 อัตรำ 
      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 150,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง  

เช่น ค่ำครองชีพชั่วครำว  ฯลฯ 
      



 
    วนัที่พมิพ์ : 7/8/2563  15:30:21 

                                                                                   
      หน้า : 65/85 

 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 4,186,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 596,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท.ตำมที่ได้รับกำรแต่งตั งเพ่ือปฏิบัติภำรกิจตำมอ ำนำจ
หน้ำที่และที่ได้รับมอบหมำย เช่น คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ,
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ,เงินรำงวัล,เบี ยประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง
,ผู้ควบคุมงำน หรือคณะกรรมกำรที่ท ำหน้ำที่รับผิดชอบ กำรจัดซื อ
จัดจ้ำงตำมหนังสือด่วนที่สุด กค 0402.5/ว156  
ลงวันที่ 19 กันยำยน 2560  ฯลฯ 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ให้แก่ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำงที่
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติ
ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

      

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 216,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ที่มีสิทธิ
เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน 
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำน
เทศบำล ที่มีสิทธิได้รับตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 
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ค่าใช้สอย รวม 2,050,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ดูและระบบหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 - 10 จ ำนวน 120,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ดูและระบบหมู่บ้ำน  

หมู่ที่ 1 - 10 จ ำนวน 1 คน 
      

    
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรทั่วไป จ ำนวน 380,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำถ่ำยเอกสำร
ค่ำเบี ยประกัน ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำซักฟอก ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำม 
ค ำพิพำกษำ ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ ค่ำติดตั งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ ฯลฯ 

      

    
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรปรับภูมิทัศน์สองข้ำงทำง หมู่ที่ 1 - 10 จ ำนวน 360,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรปรับภูมิทัศน์สองข้ำงทำง  

หมู่ที่ 1 - 10 จ ำนวน 3 คน 
      

    
- ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำน เพ่ือจัดเก็บข้อมูลด้ำนสำธำรณูปโภค จ ำนวน 120,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำพนักงำน เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 

ด้ำนสำธำรณูปโภค จ ำนวน 1 คน 
      

    
- ค่ำจ้ำงเหมำออกแบบที่ปรึกษำหรือจ้ำงควบคุมงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำออกแบบที่ปรึกษำหรือจ้ำง 
ควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล เป็นไปตำมหนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
ในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี ยเลี ยง  
ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ฯลฯ 
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ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 1,000,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่ำบ ำรุงรักษำ/
ซ่อมแซมวัสดุ ค่ำบ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำ/
ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้ำง ถนนสำธำรณะ /ท่อลอดเหลี่ยม/อำคำร/
ประปำ/ไฟฟ้ำ ยกเว้น บ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมโครงสร้ำงของครุภัณฑ์
ขนำดใหญ่    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558  
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ที ่มท 0808.2/ว 1555  ลงวนัที่ 22 มีนำคม 2560 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 1,528,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุส ำนักงำนต่ำง ๆ เช่น เก้ำอี พลำสติก 
กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ กำว แฟ้ม ตรำยำง แบบพิมพ์  
แผงกั นห้องกั น สิ่งพิมพ์ ที่ได้จำกกำรซื อหรือจ้ำงพิมพ์ ฯลฯ  
         โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 400,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  เช่น ฟิวส์  
สำยไฟฟ้ำ  หลอดไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ ฯลฯ  
   โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 

      

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 500,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุก่อสร้ำง ดังนี  
    - กระเบื อง ทรำย อิฐ สังกะสี ท่อน  ำและอุปกรณ์ประปำ ฯลฯ  
250,000 บำท     
 - ค่ำจัดซื อวัสดุหินคลุก  250,000 บำท  
      โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   
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วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เช่น แบตเตอรี่ น  ำมันเบรก  ยำงนอก ยำงใน หัวเทียน  
ไขควง กรวยจรำจร ยำงนอก ยำงใน กระจกโค้ง ฯลฯ  
     โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559  

      

   
วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 400,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  
น  ำมันเบนซิน ดีเซล  น  ำมันเครื่อง  ฯลฯ  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 88,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุเคมีพันธ์ คลอรีน  
โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (TAC) แอลกอฮอล์ สำยยำง ถุงมือ  
น  ำยำต่ำง ๆ ฯลฯ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง
เครื่องอ่ำนและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่ำง ๆ  ฯลฯ  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

     ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท 

     ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 12,000 บำท 

  

          ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกำรติดต่อ 
          ทำงรำชกำรรวมถึงค่ำบ ำรุงรักษำโทรศัพท์ของกองช่ำง 
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งบลงทุน รวม 280,400 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 280,400 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
- เก้ำอี แถว 4 ที่นั่ง จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือเป็นค่ำจัดซื อเก้ำอี แถว 4 ที่นั่ง ส ำหรับนั่งรอ 

จ ำนวน 2 ชุด 
      

    
- เก้ำอี ส ำหรับพนักงำนเทศบำล จ ำนวน 4,500 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเก้ำอี ส ำหรับพนักงำนเทศบำล 
ระดับช ำนำญกำร  เป็นเก้ำอี เบำะหนัง มีพนักพิงปรับระดับสูงต่ ำ
ได้ มีล้อหมุนได้รอบตัว จ ำนวน 1 ตัว 

      

    
- ตู้กระจกบำนเลื่อน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อตู้กระจกบำนเลื่อน  
ขนำดควำมสูง 87 เซนติเมตร ควำมยำว 150 เซนติเมตร 
จ ำนวน 6 ตู้ 

      

    
- โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 5,900 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อโต๊ะท ำงำนส ำหรับพนักงำนเทศบำล
ระดับปฏิบัติกำร ขนำด 4.5 ฟุต (1184 x 669 x 750 มม.)  
จ ำนวน 1 ตัว 

      

    
- พำติชั่น (Partition) จ ำนวน 80,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อพำติชั่น (Partition) ขนำดควำมสูง  

150 เซนติเมตร ควำมกว้ำง 80 เซนติเมตร จ ำนวน 20 ชุด  
      

   
ครุภัณฑ์กำรเกษตร       

    
- เครื่องสูบน  ำแบบจุ่มได้ (Submersible Pump) จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องสูบน  ำแบบจุ่ม
ได้ (Submersible Pump)  
เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน หมู่ที่ 1-10  
ต ำบลถ  ำใหญ่ จ ำนวน 3 เครื่อง 
     ซึ่งมีคุณลักษณะพื นฐำนดังนี  
          1) เป็นเครื่องสูบน  ำบำดำล แบบจุ่มใต้น  ำใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ  
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ขนำด 220 โวล ์
           2) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน  ำและของมอเตอร์
ไฟฟ้ำต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้ 
           ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ปี 2564 หน้ำที่ 233 ล ำดับที่ 16 

    
- เครื่องสูบน  ำแบบหอยโข่ง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องสูบน  ำแบบหอยโข่ง  
เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน หมู่ที่ 1-10  
ต ำบลถ  ำใหญ่ จ ำนวน 3 เครื่อง  
     ซึ่งมีคุณลักษณะพื นฐำนดังนี  
          1) เป็นเครื่องสูบน  ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ  
ขนำด 220 โวลท์ 
           2) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน  ำและของมอเตอร์
ไฟฟ้ำต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้ 
           ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 ปี 2564 หน้ำที่ 233 ล ำดับที่ 17 

      

  
งบรายจ่ายอ่ืน รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 100,000 บาท 

   
รำยจ่ำยอื่น       

    
- ค่ำชดเชยค่ำก่อสร้ำง ตำมสัญญำแบบปรับค่ำ (K) หรือค่ำใช้จ่ำยอื่น 
ๆ ที่่เกี่ยวกับค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  - ค่ำชดเชยค่ำก่อสร้ำง ตำมสัญญำแบบปรับค่ำ (K) หรือค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 400,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์       

    
อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอทุ่งสง และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
อ ำเภอร่อนพิบูลย์ 

จ ำนวน 400,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะและระบบจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำ หมู่ที่ 1 - 10 ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) ปี 2564 หน้ำที่ 196 ล ำดับที่ 19 
(โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559 ) 

      

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,054,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,854,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 2,324,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
- จ้ำงเหมำบริกำรก ำจัดขยะ จ ำนวน 1,600,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรก ำจัดขยะโดยวิธีกำรเผำหรือ

ฝังกลบ จ้ำงเหมำจัดเก็บขนขยะมูลฝอยไปก ำจัด  ฯลฯ 
      

    
- จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล จ ำนวน 324,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรำยบุคคลเพ่ิมประสิทธิภำพ 

กำรรักษำควำมสะอำดและควบคุมโรค จ ำนวน 3 คน 
      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 400,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่ำบ ำรุงรักษำ/
ซ่อมแซมวัสดุ ค่ำบ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำ/
ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้ำง ยกเว้น บ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมโครงสร้ำงของ
ครุภัณฑ์ขนำดใหญ่  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558  
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หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27มิ.ย. 2559 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2560 

   
ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท 

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  
เช่น  แบตเตอรี่ น  ำมันเบรก ยำงนอก ยำงใน หัวเทียน ไขควง   
กรวยจรำจร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย   
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559   

      

   
วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 500,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น  ำมัน
เบนซิน  น  ำมันดีเซล น  ำมันเครื่อง น  ำมันจำรบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559  

      

  
งบลงทุน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 200,000 บาท 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ซึ่งเป็นรำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ใหญ่
เช่น เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุง
ปกติหรือค่ำซ่อมกลำง  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 410,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 410,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก  คนชรำ คนพิกำร 
ผู้ด้อยโอกำส  และผู้ป่วยเอดส์ 

จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำ 
คุณภำพชีวิตของเด็ก คนชรำ คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้ป่วย
เอดส์ ฯลฯ  ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565)  ในปี พ.ศ.2564 หน้ำที่ 209 ล ำดับที่ 4 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรดน  ำด ำหัวผู้สูงอำยุ จ ำนวน 130,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรดน  ำด ำหัวผู้สูงอำยุ  
เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร ฯลฯ  ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2564 หน้ำที่ 209 ล ำดับที่ 7 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนกำรขับเคลื่อน
แผนชุมชน 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมกำรจัดท ำแผน
ชุมชน หรือกำรประชุมประชำคม/ผู้น ำชุมชน เพ่ือเพ่ิมศักยภำพ
กำรขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับชุมชน และระดับต ำบล  เชน่ 
ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ในปี 2564 
หน้ำที่ 68 ล ำดับที่ 1 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสตรี ต.ถ  ำใหญ่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสตรี 
ต ำบลถ  ำใหญ่ เช่น กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ ของกลุ่มสตรี ฯลฯ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2564 หน้ำที่ 72 ล ำดับที่ 13 
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- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอำชีพ ม.1 - 10 จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุน และส่งเสริมกลุ่มอำชีพ
ต่ำงๆ ในหมู่ที่ 1-10 เช่น กลุ่มเลี ยงสัตว์,ฯลฯ ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2564 หน้ำที่ 85 
ล ำดับที่ 1 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสภำเด็กและ
เยำวชน 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม 
ของสภำเด็กและเยำวชน เช่น กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน  
หรือกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของเด็กและเยำวชนในชุมชน 
เทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่ ฯลฯ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2564 หน้ำที่ 209 ล ำดับที่ 6 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนำครอบครัว 
ในชุมชนเทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่ 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์ 
พัฒนำครอบครัวในชุมชนเทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่ เช่น  
กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของศูนย์
พัฒนำครอบครัวในชุมชนเทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่ ฯลฯ ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ในปี 2564 หน้ำที่ 208 
ล ำดับที่ 2 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนส่งเสริมชุมชนต ำบลถ  ำใหญ่ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนและส่งเสริมชุมชน 
ต ำบลถ  ำใหญ่ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อบริกำรสำธำรณะ 
ของชุมชน หรือ กิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชน ฯลฯ  ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2564 หน้ำที่ 85  
ล ำดับที่ 3 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 480,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 480,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมทักษะกีฬำพื นฐำนให้เด็กและเยำวชน 
ในต ำบลถ  ำใหญ่ 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมทักษะกีฬำพื นฐำน 
ให้เด็ก และเยำวชนในต ำบลถ  ำใหญ่ เช่น ค่ำวิทยำกร ผู้ฝึกสอน 
อุปกรณ์ต่ำง ๆ และค่ำเช่ำ ฯลฯ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปี 2564 หน้ำที่ 215 ล ำดับที่ 19 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำประจ ำต ำบลและ 
กำรแข่งขันกีฬำต่ำงๆ 

จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำกรณีเทศบำล  
เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำทุกประเภท ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2564 หน้ำที่ 210 
ล ำดับที่ 1 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำต่ำง ๆ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกรณีเทศบำลส่งนักกีฬำเข้ำร่วม 
กำรแข่งขันกีฬำต่ำง ๆ  กับหน่วยงำนอื่น ๆ เช่น ค่ำชุด อุปกรณ์
กีฬำ เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ ฯลฯ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2564 หน้ำที่ 210 ล ำดับที่ 3 

      

    
- โครงกำรสนับสนุนศูนย์พัฒนำกีฬำและสุขภำพย่อย หมู่ที่ 1 - 10 จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม 
ของศูนย์พัฒนำกีฬำและสุขภำพย่อย หมู่ที่ 1 - 10 ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) ปี 2564 หน้ำที่ 215  
ล ำดับที่ 20 
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุกีฬำ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุกีฬำให้ศูนย์กีฬำเขต 1/2  
เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ลูกบำสเก็ตบอล ฯลฯ  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559  

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 334,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้ำนงำนประเพณีศำสนำ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีต่ำง ๆ กำรท ำนุ
บ ำรุง ฟ้ืนฟู สืบทอดด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น เช่นโครงกำรจัดงำนวันขึ นปีใหม่ โครงกำรจัดกิจกรรม 
วันลอยกระทง โครงกำรปฏิบัติธรรม โครงกำรยกย่องคนดีศรี 
ถ  ำใหญ่ ฯลฯ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) ปี 2564 หน้ำที่ 211 ล ำดับที่ 4 
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 284,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 284,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
- อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอทุ่งสง (กำรจัดงำนเทศกำลประเพณี
ชักพระอ ำเภอทุ่งสง) 

จ ำนวน 65,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอทุ่งสง  
ตำมโครงกำรจัดงำนเทศกำลประเพณีชักพระอ ำเภอทุ่งสง 
ประจ ำปี 2564 ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) ในปี 2564 หน้ำที่ 213 ล ำดับที่ 12 
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- อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอทุ่งสง (กำรจัดงำนประเพณี 
เดือนสิบ) 

จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอทุ่งสง 
ตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีเดือนสิบ ประจ ำปี 2564  
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในปี 2564  หน้ำที่ 213 ล ำดับที่ 11 

      

    
- อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอทุ่งสง (งำนประเพณีมำฆบูชำแห่ผ้ำ
ขึ นธำตุ) 

จ ำนวน 4,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอทุ่งสง  
ตำมโครงกำรงำนประเพณีมำฆบูชำแห่ผ้ำขึ นธำตุ ประจ ำปี 2564  
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2564  
หน้ำที่ 214 ล ำดับที่ 13 
     โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559   

      

   
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์       

    
1. อุดหนุนวัดไตรวิทยำรำม จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้วัดไตรวิทยำรำม  
ในกำรจัดงำนประเพณีชักพระ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2564 หน้ำที่ 214 ล ำดับที่ 14 
      โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559 

      

    
2. อุดหนุนวัดถ  ำใหญ่ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้วัดถ  ำใหญ่ ในกำรจัดงำนประเพณี
ชักพระปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ในปี 2564 หน้ำที่ 214  ล ำดับที่ 16 
      โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559 
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3. อุดหนุนวัดนำตำแย้มธรรมำรำม จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้วัดนำตำแย้มธรรมมำรำม 
ในกำรจัดงำนประเพณีชักพระ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2564 หน้ำที่ 215 ล ำดับที่ 18 
        โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559 

      

    
4. อุดหนุนส ำนักสงฆ์ถ  ำพระหอ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้ส ำนักสงฆ์ถ  ำพระหอ 
ในกำรจัดงำนประเพณีชักพระ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2564 หน้ำที่ 215 ล ำดับที่ 17 
        โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559 

      

    
5. อุดหนุนวัดจ ำปำวนำรำม จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้วัดจ ำปำวนำรำม  
ในกำรจัดงำนประเพณีชักพระ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 -2565) ในปี 2564 หน้ำที่ 214 ล ำดับที่ 15 
        โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 4,089,800 บาท 

  
งบลงทุน รวม 4,089,800 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,089,800 บาท 

   
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค       

    
- โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยถ  ำพระหอ - ช่องชก 
หมู่ที่ 6 ต ำบลถ  ำใหญ่ 

จ ำนวน 1,580,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยถ  ำพระหอ - ช่องชก หมู่ที่ 6 ต ำบลถ  ำใหญ่  ผิวจรำจรกว้ำง 
4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ระยะทำง 407 เมตร หรือพื นที่
ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 1,628 ตำรำงเมตร (ตำมรูปแบบและรำยกำร
ของเทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่) พร้อมติดตั งป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร (ป้ำยถำวร) จ ำนวน 1 ป้ำย และป้ำยชั่วครำว 
จ ำนวน 1 ป้ำย ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (2561 - 2565)  
แก้ไขครั งที่ 1  ปี พ.ศ. 2563 ในปี 2564 หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 2 

      

    
- โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนตำว หมู่ที่ 1 
ต ำบลถ  ำใหญ่ 

จ ำนวน 1,265,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยสำยบ้ำนตำว หมู่ที ่1 ต ำบลถ  ำใหญ่  ผิวจรำจรกว้ำง  
4.00 เมตร  หนำ 0.15 เมตร ระยะทำง 524 เมตร หรือพื นที่
ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 2,096 ตำรำงเมตร พร้อมวำงท่อระบำยน  ำ 
คสล. ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1.00 x 1.00 เมตร จ ำนวน 2 จุด 
จ ำนวน 15 ท่อน  (ตำมรูปแบบและรำยกำรของเทศบำลต ำบล 
ถ  ำใหญ่) พร้อมติดตั งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ป้ำยถำวร) 
จ ำนวน 1 ป้ำย และป้ำยชั่วครำว  จ ำนวน 1 ป้ำย ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (2561 - 2565)  ในปี 2564 หน้ำ 91  
ล ำดับที่ 8 
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- โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนอ่ำวอิแกะ  
หมู่ที่ 6 ต ำบลถ  ำใหญ่ 

จ ำนวน 443,800 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยอ่ำวอิแกะ หมู่ที่ 6 ต ำบลถ  ำใหญ่  ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร   
หนำ 0.15 เมตร ระยะทำง 200 เมตร หรือพื นที่ก่อสร้ำง 
ไม่น้อยกว่ำ 800 ตำรำงเมตร พร้อมไหล่ทำงข้ำงละ 0.30 เมตร 
(ตำมรูปแบบและรำยกำรของเทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่) พร้อมติดตั ง
ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ป้ำยถำวร) จ ำนวน 1 ป้ำย และป้ำย
ชั่วครำว  จ ำนวน 1 ป้ำย ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (2561 -
 2565) ในปี 2564 หน้ำที่ 140  ล ำดับที่ 164 

      

    
- โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยห้วยชัน หมู่ที่ 4 
ต ำบลถ  ำใหญ่ 

จ ำนวน 485,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยห้วยชัน หมู่ที่ 4 ต ำบลถ  ำใหญ่  ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร   
หนำ 0.15 เมตร ระยะทำง 200 เมตร หรือพื นที่ก่อสร้ำง 
ไม่น้อยกว่ำ 800 ตำรำงเมตร พร้อมไหล่ทำงกว้ำงเฉลี่ย 
ข้ำงละ 0.30 เมตร (ตำมรูปแบบและรำยกำรของเทศบำลต ำบล 
ถ  ำใหญ่) พร้อมติดตั งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ป้ำยถำวร) 
จ ำนวน 1 ป้ำย และป้ำยชั่วครำว  จ ำนวน 1 ป้ำย ปรำกฏ        
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (2561 - 2565)  แก้ไข ครั งที่ 1              
ปี พ.ศ. 2563 ในปี 2564 หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 1 

      

    
- โครงกำรปรับปรุงท่อระบำยน  ำบ้ำนเปิก หมู่ที่ 1 ต ำบลถ  ำใหญ่ จ ำนวน 316,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงท่อระบำยน  ำบ้ำนเปิก หมู่ที่ 1 
ต ำบลถ  ำใหญ่ ปรับปรุงท่อระบำยน  ำ คสล. เส้นผ่ำศูนย์กลำง 
0.60 x 1.00 เมตร ยำว 16.00 เมตร (ตำมรูปแบบและรำยกำร
ของเทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่)  พร้อมติดตั งป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร (ป้ำยถำวร) จ ำนวน 1 ป้ำย และป้ำยชั่วครำว 
จ ำนวน 1 ป้ำย ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (2561 - 2565)  
ในปี 2564 หน้ำที่ 176  ล ำดับที่ 274 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนด ำเนินงำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนศูนย์ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล เช่น กำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
กำรเกษตร กำรรวมกลุ่มและพัฒนำกลุ่ม กำรฝึกอบรมอำชีพ  
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ฯลฯ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2564 หน้ำที่ 77 ล ำดับที่ 2 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุกำรเกษตร เช่น สำรเคมีป้องกัน 
ก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อำหำรสัตว์ พันธุ์พืช พันธ์สัตว์ปีกและสัตว์
น  ำ ปุ๋ย อุปกรณ์ ในกำรขยำยพันธุ์พืช ฯลฯ  
    โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 21,667,000 บาท 

  
งบกลาง รวม 21,667,000 บาท 

   
งบกลาง รวม 21,667,000 บาท 

   
ค่ำช ำระหนี เงินต้น จ ำนวน 2,897,200 บำท 

      

  1. ค่ำช ำระเงินต้นหนี  ก.ส.ท. ปีที ่3 ตำมบันทึกต่อท้ำยสัญญำกู้เงิน
เลขที่ 1583/26/2559 ฉบับลงวันที่ 24 ธันวำคม 2558  
จ ำนวน 997,200 บำท  
     ตั งไว้เพ่ือจ่ำยช ำระเงินต้นหนี กองทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล  
กู้เพ่ือสมทบก่อสร้ำงถนนสำยสำยไสใหญ่ - น  ำตกโยง และก่อสร้ำง
สิ่งสำธำรณูปโภคประกอบตัวอำคำรส ำนักงำนเทศบำล   
ยอดเงินกู้ 10,774,575 บำท ตำมหนังสือส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริม
กิจกำรเทศบำล ที ่มท 0808.4/4519 ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2560 
2. ค่ำช ำระเงินต้นเงินกู้ธนำคำรกรุงไทย สำขำตลำดเกษตร  
อ ำเภอทุ่งสง ปีที่ 2 ตำมสัญญำกู้เงิน น.(ว) (พสตน.) 2801/2559  
ลงวันที่ 21 ธันวำคม 2559 จ ำนวน 1,900,000 บำท  
     ตั งไว้เพ่ือจ่ำยช ำระเงินต้นเงินกู้ธนำคำรกรุงไทย สำขำตลำด
เกษตร อ ำเภอทุ่งสง กู้เพ่ือเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนเทศบำล 
    ตำมหนังสือธนำคำรกรุงไทย ที ่สธ.(นศ.)1421/2558  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2558 

      

   
ค่ำช ำระดอกเบี ย จ ำนวน 782,800 บำท 

      

  1. ค่ำช ำระดอกเบี ย หนี  ก.ส.ท. ปีที่ 3 ตำมบันทึกต่อท้ำย 
สัญญำกู้เงิน เลขที่ 1583/26/2559 ฉบับลงวันที่ 24 ธันวำคม 
2558 จ ำนวน 266,000 บำท      
     ตั งไว้เพ่ือจ่ำยช ำระดอกเบี ยหนี กองทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล  
กู้เพ่ือสมทบก่อสร้ำงถนนสำยสำยไสใหญ่ - น  ำตกโยง และก่อสร้ำง
สิ่งสำธำรณูปโภคประกอบตัวอำคำรส ำนักงำนเทศบำล  
ยอดเงินกู้ 10,774,575 บำท      
     ตำมหนังสือส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล  
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ที ่มท 0808.4/4519 ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2560 
2. ค่ำช ำระดอกเบี ยเงินกู้ธนำคำรกรุงไทย สำขำตลำดเกษตร 
อ ำเภอทุ่งสง ปีที่ 2 ตำมสัญญำกู้เงิน น. (ว) (พสตน.) 2801/2559  
ลงวันที่ 21 ธันวำคม 2559 จ ำนวน 516,800 บำท  
     ตั งไว้เพ่ือจ่ำยช ำระดอกเบี ยเงินกู้ธนำคำรกรุงไทย สำขำตลำด
เกษตร อ ำเภอทุ่งสง กู้เพ่ือเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนเทศบำล 
    ตำมหนังสือธนำคำรกรุงไทย ที ่สธ.(นศ.)1421/2558  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2558 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 270,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยสมทบกองทุนประกันสังคมโดยให้นำยจ้ำงสมทบ 

ในอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด 
      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 11,700 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทนเป็นรำยปีในอัตรำ 
ร้อยละ 0.2 ของค่ำจ้ำงทั งปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2561 

      

   
เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน จ ำนวน 200,000 บำท 

      

          ตั งไว้เพ่ือจ่ำยสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลถ  ำใหญ่  
โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหำคม 2553 
        ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
ในปี 2564  หน้ำที่ 88  ล ำดับที่ 1 

      

   
เบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 12,000,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ ส ำหรับผู้ที่มีสิทธิรับเงิน
เบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตำมหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1994  
ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2563 ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
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(พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2564 หน้ำที่ 221 ล ำดับที่ 1 

   
เบี ยยังชีพคนพิกำร จ ำนวน 3,500,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเบี ยควำมพิกำรให้คนพิกำรที่แพทย์ได้รับรอง 
และท ำกำรวินิจฉัยแล้ว ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และตำม
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ 
ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2563 
      ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ในปี 2564 หน้ำที่ 221 ล ำดับที่ 2 

      

   
เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ 
ที่แพทย์ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัยแล้ว ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และตำมหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/
ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2564 
       ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ในปี 2564 หน้ำที่ 221 ล ำดับที่ 3 

      

   
ส ำรองจ่ำย จ ำนวน 469,400 บำท 

      

  ตั งไว้เป็นยอดประมำณกำรไว้เพ่ือกำรส ำรองจ่ำยกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินที่มีสำธำรณภัยเกิดขึ น หรือบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อน
ของประชำชนเป็นส่วนรวมเท่ำนั น 

      

   
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       

    
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจรโดยกำรพิจำรณำจ่ำยจำกเงินค่ำปรับ
ตำมกฎหมำยจรำจรทำงบก 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร เช่น  
แผงกั นจรำจร แผงสัญญำณไฟสำมเหลี่ยม ป้ำยจรำจร ฯลฯ 
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2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับต ำบล จ ำนวน 280,000 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยที่สนับสนุนกำรจัดกำร 
สร้ำงสุขภำพกำรป้องกันโรคและกำรฟ้ืนฟูสภำพแก่ประชำชน 
ตำมกลุ่มเป้ำหมำย ฯลฯ โดยสมทบไม่น้อยกว่ำ 50% ของ
ค่ำบริกำรสำธำรณสุขที่ได้รับจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์  เพ่ือสนับสนุนให้องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหรือเทศบำล ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื นที่ ปี 2552  
ลงวันที่ 29 กันยำยน 2552  ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2564  หน้ำที่ 222  ล ำดับที่ 5 

      

   
เงินช่วยพิเศษ จ ำนวน 50,000 บำท 

      
  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำท ำศพ กรณีพนักงำนเทศบำล

ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง เสียชีวิตในระหว่ำงปฏิบัติรำชกำร 
      

   
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ ำนวน 1,065,900 บำท 

      

  ตั งไว้เพ่ือจ่ำยสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น โดยตั งจ่ำยในอัตรำร้อยละ 2 ของประมำณกำร 
รำยรับ ตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ไม่รวมรำยได้จำกพันธบัตร เงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้  
และเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล  
     โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 
กรกฎำคม 2560 

      



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 782,800

เงินชวยพิเศษ 50,000

รายจายตามข้อผูกพัน

1. คาใช้จายในการ
จัดการจราจรโดยการ
พิจารณาจายจากเงินคา
ปรับตามกฎหมาย
จราจรทางบก

20,000

2. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล

280,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

คาชําระหนี้เงินต้น 2,897,200

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

270,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,700

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 782,800

เงินชวยพิเศษ 50,000

รายจายตามข้อผูกพัน

1. คาใช้จายในการ
จัดการจราจรโดยการ
พิจารณาจายจากเงินคา
ปรับตามกฎหมาย
จราจรทางบก

20,000

2. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล

280,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

คาชําระหนี้เงินต้น 2,897,200

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

270,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

1,065,900

สํารองจาย 469,400

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,500,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,400,000 1,521,000 780,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 700

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

150,000 196,000 118,000

เงินเดือนพนักงาน 1,704,600 1,000,000 3,743,900

เงินวิทยฐานะ 168,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

1,065,900

สํารองจาย 469,400

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,500,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200 1,555,200

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

207,400 207,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,800 725,800

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,105,500 5,806,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 44,000 44,700

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

105,400 569,400

เงินเดือนพนักงาน 1,023,900 7,492,600 14,965,000

เงินวิทยฐานะ 168,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 781,600 781,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินประจําตําแหนง 170,400 60,000 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 70,000 5,000 128,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

300,000 170,000 30,000

คาเชาบ้าน 216,000 50,000 22,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 80,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 84,500

- คาจ้างเหมาบริการ ดู
และระบบหมูบ้าน หมูที่ 
1 - 10

120,000

- คาจ้างเหมาบริการทั่ว
ไป

380,000 20,000 50,000

- คาจ้างเหมาบริการ
บุคคล

360,000

- คาจ้างเหมาบริการ
ปรับภูมิทัศน์สองข้าง
ทาง หมูที่ 1 - 10

360,000

- คาจ้างเหมาพนักงาน 
เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้าน
สาธารณูปโภค

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร เงินประจําตําแหนง 20,000 646,800 957,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 138,200 371,200

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

20,000 200,000 720,000

คาเชาบ้าน 48,000 796,000 1,132,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

60,000 60,000 220,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 94,500

- คาจ้างเหมาบริการ ดู
และระบบหมูบ้าน หมูที่ 
1 - 10

120,000

- คาจ้างเหมาบริการทั่ว
ไป

450,000

- คาจ้างเหมาบริการ
บุคคล

360,000

- คาจ้างเหมาบริการ
ปรับภูมิทัศน์สองข้าง
ทาง หมูที่ 1 - 10

360,000

- คาจ้างเหมาพนักงาน 
เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้าน
สาธารณูปโภค

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาจ้างเหมาออกแบบ
ที่ปรึกษาหรือจ้างควบ
คุมงาน

20,000

- จ้างเหมาบริการกําจัด
ขยะ

1,600,000

- จ้างเหมาบริการทั่วไป

- จ้างเหมาบริการบุคคล 324,000 360,000

- จ้างเหมาพนักงานดับ
เพลิง

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  คาชดใช้ความเสีย
หายหรือสินไหมทดแทน

- คาของรางวัล หรือเงิน
รางวัล

- คาใช้จายโครงการจัด
กิจกรรมวันเทศบาล

- คาใช้จายโครงการจัด
ทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาจ้างเหมาออกแบบ
ที่ปรึกษาหรือจ้างควบ
คุมงาน

20,000

- จ้างเหมาบริการกําจัด
ขยะ

1,600,000

- จ้างเหมาบริการทั่วไป 10,000 250,000 260,000

- จ้างเหมาบริการบุคคล 360,000 1,044,000

- จ้างเหมาพนักงานดับ
เพลิง

893,000 893,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

150,000 160,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  คาชดใช้ความเสีย
หายหรือสินไหมทดแทน

3,000 3,000

- คาของรางวัล หรือเงิน
รางวัล

3,000 3,000

- คาใช้จายโครงการจัด
กิจกรรมวันเทศบาล

15,000 15,000

- คาใช้จายโครงการจัด
ทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาใช้จายโครงการจัด
ทําวารสารประชา
สัมพันธ์

- คาใช้จายโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่พบป
ระชาชน

- คาใช้จายโครงการ
ประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาของ
เทศบาล

- คาใช้จายโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน

- คาใช้จายโครงการฝึก
อบรมทักษะกีฬาพื้นฐาน
ให้เด็กและเยาวชนใน
ตําบลถ้ําใหญ

40,000

- คาใช้จายโครงการฝึก
อบรมสมาชิก อปพร. 
และฝึกทบทวน สมาชิก 
อปพร.
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาใช้จายโครงการจัด
ทําวารสารประชา
สัมพันธ์

110,000 110,000

- คาใช้จายโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่พบป
ระชาชน

25,000 25,000

- คาใช้จายโครงการ
ประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาของ
เทศบาล

20,000 20,000

- คาใช้จายโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน

30,000 30,000

- คาใช้จายโครงการฝึก
อบรมทักษะกีฬาพื้นฐาน
ให้เด็กและเยาวชนใน
ตําบลถ้ําใหญ

40,000

- คาใช้จายโครงการฝึก
อบรมสมาชิก อปพร. 
และฝึกทบทวน สมาชิก 
อปพร.

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาใช้จายโครงการฝึก
อบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา

40,000

- คาใช้จายโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
คนชรา คนพิการ ผู้ด้อย
โอกาส 
และผู้ป่วยเอดส์

70,000

- คาใช้จายโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

- คาใช้จายโครงการรด
น้ําดําหัวผู้สูงอายุ

130,000

- คาใช้จายโครงการ
สนับสนุนและสงเสริม
กระบวนการขับเคลื่อน
แผนชุมชน

40,000

- คาใช้จายโครงการ
สนับสนุนและสงเสริม
กลุมสตรี ต.ถ้ําใหญ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาใช้จายโครงการฝึก
อบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา

40,000

- คาใช้จายโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
คนชรา คนพิการ ผู้ด้อย
โอกาส 
และผู้ป่วยเอดส์

70,000

- คาใช้จายโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

35,000 35,000

- คาใช้จายโครงการรด
น้ําดําหัวผู้สูงอายุ

130,000

- คาใช้จายโครงการ
สนับสนุนและสงเสริม
กระบวนการขับเคลื่อน
แผนชุมชน

40,000

- คาใช้จายโครงการ
สนับสนุนและสงเสริม
กลุมสตรี ต.ถ้ําใหญ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาใช้จายโครงการ
สนับสนุนและสงเสริม
กลุมอาชีพ ม.1 - 10

50,000

- คาใช้จายโครงการ
สนับสนุนและสงเสริม
กิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชน

50,000

- คาใช้จายโครงการ
สนับสนุนและสงเสริม
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนเทศบาลตําบล
ถ้ําใหญ

40,000

- คาใช้จายโครงการ
สนับสนุนสงเสริมชุมชน
ตําบลถ้ําใหญ

20,000

- คาใช้จายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000 80,000 80,000

- คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมแสดงผลงาน
ทางการศึกษา วัน
วิชาการ ศพด.

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาใช้จายโครงการ
สนับสนุนและสงเสริม
กลุมอาชีพ ม.1 - 10

50,000

- คาใช้จายโครงการ
สนับสนุนและสงเสริม
กิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชน

50,000

- คาใช้จายโครงการ
สนับสนุนและสงเสริม
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนเทศบาลตําบล
ถ้ําใหญ

40,000

- คาใช้จายโครงการ
สนับสนุนสงเสริมชุมชน
ตําบลถ้ําใหญ

20,000

- คาใช้จายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000 450,000 710,000

- คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมแสดงผลงาน
ทางการศึกษา วัน
วิชาการ ศพด.

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาใช้จายในการฝึก
อบรม สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน 
และกลุมองค์กรตางๆ

- คาใช้จายในการเลือก
ตั้ง

- คาใช้จายในการสง
เสริมสนับสนุนกิจกรรม
ด้านงานประเพณี
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

50,000

- คาใช้จายในการสนับ
สนุนการแขงขันกีฬา
ประจําตําบลและการ
แขงขันกีฬาตางๆ

300,000

- คาใช้จายในการสนับ
สนุนการจัดกิจกรรมสง
เสริมการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในสังกัด

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาใช้จายในการฝึก
อบรม สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน 
และกลุมองค์กรตางๆ

200,000 200,000

- คาใช้จายในการเลือก
ตั้ง

1,300,000 1,300,000

- คาใช้จายในการสง
เสริมสนับสนุนกิจกรรม
ด้านงานประเพณี
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

50,000

- คาใช้จายในการสนับ
สนุนการแขงขันกีฬา
ประจําตําบลและการ
แขงขันกีฬาตางๆ

300,000

- คาใช้จายในการสนับ
สนุนการจัดกิจกรรมสง
เสริมการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในสังกัด

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาใช้จายในการสนับ
สนุนดําเนินงานศูนย์
บริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

10,000

- คาใช้จายในการสนับ
สนุนสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาตาง ๆ

10,000

- คาใช้จายในการอบรม 
พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

30,000

- คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

- โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ แจ้ง
เตือนเกี่ยวกับสาธารณ
ภัย

- โครงการป้องกันแก้ไข
ป้ญหาไฟป่าและหมอก
ควันในพื้นที่ของ
เทศบาล 
ตําบลถ้ําใหญ และป่า
สงวนแหงชาติตาม
ภารกิจถายโอน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาใช้จายในการสนับ
สนุนดําเนินงานศูนย์
บริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

10,000

- คาใช้จายในการสนับ
สนุนสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาตาง ๆ

10,000

- คาใช้จายในการอบรม 
พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

30,000

- คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

10,000 10,000

- โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ แจ้ง
เตือนเกี่ยวกับสาธารณ
ภัย

5,000 5,000

- โครงการป้องกันแก้ไข
ป้ญหาไฟป่าและหมอก
ควันในพื้นที่ของ
เทศบาล 
ตําบลถ้ําใหญ และป่า
สงวนแหงชาติตาม
ภารกิจถายโอน

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ตามจํานวนเป้าหมายที่
ศูนย์ปฏิบัติการปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอ 
(ศป.ปส.อ.) กําหนด

- โครงการฝึกซ้อมแผน
สาธารณภัย

- โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล 
ตําบลถ้ําใหญ

- โครงการพัฒนาผู้ดูแล
เด็กและบุคลากรทาง
การศึกษา

30,000

- โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยทางถนนสวม
หมวกนิรภัย 100 เปอร์
เซ็น

- โครงการรวมระหวาง
สถานีตํารวจภูธรทุงสง
กับเทศบาลตําบลถ้ํา
ใหญ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ตามจํานวนเป้าหมายที่
ศูนย์ปฏิบัติการปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอ 
(ศป.ปส.อ.) กําหนด

10,000 10,000

- โครงการฝึกซ้อมแผน
สาธารณภัย

20,000 20,000

- โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล 
ตําบลถ้ําใหญ

150,000 150,000

- โครงการพัฒนาผู้ดูแล
เด็กและบุคลากรทาง
การศึกษา

30,000

- โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยทางถนนสวม
หมวกนิรภัย 100 เปอร์
เซ็น

20,000 20,000

- โครงการรวมระหวาง
สถานีตํารวจภูธรทุงสง
กับเทศบาลตําบลถ้ํา
ใหญ

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการรวมระหวาง
อําเภอทุงสงกับเทศบาล
ตําบลถ้ําใหญ เพื่อการ
ปรองดองสมานฉันท์ 
สร้างความสุขอยาง
ยั่งยืน

- โครงการวันเด็กแหง
ชาติ

200,000

- โครงการสนับสนุนการ
ทองเที่ยวตําบลถ้ําใหญ
สูประชาคมอาเซียน

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการศึกษา)

135,600

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก : รายหัว)

340,000

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (โครงการอาหาร
กลางวัน)

980,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการรวมระหวาง
อําเภอทุงสงกับเทศบาล
ตําบลถ้ําใหญ เพื่อการ
ปรองดองสมานฉันท์ 
สร้างความสุขอยาง
ยั่งยืน

3,000 3,000

- โครงการวันเด็กแหง
ชาติ

200,000

- โครงการสนับสนุนการ
ทองเที่ยวตําบลถ้ําใหญ
สูประชาคมอาเซียน

30,000 30,000

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการศึกษา)

135,600

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก : รายหัว)

340,000

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (โครงการอาหาร
กลางวัน)

980,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุน
ศูนย์พัฒนากีฬาและ
สุขภาพยอย หมูที่ 1 - 
10

80,000

- โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

- โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพพนักงานผู้
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
พนักงานเทศบาล

1.คาใช้จายโครงการ
บริหารจัดการขยะตั้งแต
ต้นทาง

40,000

2.คาใช้จายโครงการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและควบ
คุมโรคติดตอ

30,000

3. คาใช้จายโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุน
ศูนย์พัฒนากีฬาและ
สุขภาพยอย หมูที่ 1 - 
10

80,000

- โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

20,000 20,000

- โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพพนักงานผู้
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
พนักงานเทศบาล

50,000 50,000

1.คาใช้จายโครงการ
บริหารจัดการขยะตั้งแต
ต้นทาง

40,000

2.คาใช้จายโครงการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและควบ
คุมโรคติดตอ

30,000

3. คาใช้จายโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

4. คาใช้จายโครงการ
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
เลี้ยงและขึ้นทะเบียน
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

15,000

5. คาใช้จายโครงการ
งานแพทย์ฉุกเฉิน

240,000

โครงการสนับสนุนเครือ
ขาย เฝ้าระวังและเตือน
ภัยพิบัติ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,400,000 60,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 35,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 80,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 20,000 52,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 400,000 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 900,000 50,000

วัสดุกีฬา 50,000 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

88,000 100,000 5,000

วันที่พิมพ์ : 12/10/2563  16:15:53 หน้า : 25/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

4. คาใช้จายโครงการ
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
เลี้ยงและขึ้นทะเบียน
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

15,000

5. คาใช้จายโครงการ
งานแพทย์ฉุกเฉิน

240,000

โครงการสนับสนุนเครือ
ขาย เฝ้าระวังและเตือน
ภัยพิบัติ

100,000 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 200,000 180,000 1,890,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 45,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000 5,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000 302,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 10,000 428,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 240,000 220,000 1,410,000

วัสดุกีฬา 65,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

193,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 1,763,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000 5,000

วัสดุกอสร้าง 500,000 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 19,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 30,000 85,000

วัสดุอื่น 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

คาไฟฟ้า 40,000

คาบริการไปรษณีย์

คาบริการโทรศัพท์ 12,000 12,000 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง 10,000

- เก้าอี้ทํางาน 5,000 2,500

- เก้าอี้เบาะหนังมีพนัก
พิงขาชุป

- เก้าอี้พักคอย

- เก้าอี้สําหรับพนักงาน
เทศบาล

4,500

- เก้าอี้หัวกลมหุ้มหนัง

- เครื่องขัดพื้น

- เครื่องดูดฝุ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 1,763,000

วัสดุการเกษตร 25,000

วัสดุกอสร้าง 515,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 24,000

วัสดุสํานักงาน 240,000 395,000

วัสดุอื่น 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 66,000 86,000

คาไฟฟ้า 1,300,000 1,340,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000 50,000

คาบริการโทรศัพท์ 412,000 451,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง 10,400 20,400

- เก้าอี้ทํางาน 7,500

- เก้าอี้เบาะหนังมีพนัก
พิงขาชุป

13,800 13,800

- เก้าอี้พักคอย 42,000 42,000

- เก้าอี้สําหรับพนักงาน
เทศบาล

30,000 34,500

- เก้าอี้หัวกลมหุ้มหนัง 4,000 4,000

- เครื่องขัดพื้น 20,000 20,000

- เครื่องดูดฝุ่น 14,000 14,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องถายเอกสาร

- เครื่องถายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา
และสี) ความเร็ว 20 
แผนตอนาที 
1 เครื่อง

- เครื่องโทรสาร

- เครื่องโทรสาร 1 
เครื่อง

- ตู้กระจกบานเลื่อน 30,000

- ตู้เก็บเอกสาร 16,500

- ตู้ทําน้ําร้อน - น้ําเย็น

- ตู้ไม้เก็บเอกสาร 4 ชั้น

- ตู้ไม้วางเอกสาร 3,000 5,000

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10,000 26,500

- โต๊ะคอมพิวเตอร์

- โต๊ะทํางาน 5,900 7,600

- โต๊ะทํางานเข้ามุม

- โต๊ะพับอเนกประสงค์
หน้าขาว

- โต๊ะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องถายเอกสาร 90,000 90,000

- เครื่องถายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา
และสี) ความเร็ว 20 
แผนตอนาที 
1 เครื่อง

120,000 120,000

- เครื่องโทรสาร 5,000 5,000

- เครื่องโทรสาร 1 
เครื่อง

5,000 5,000

- ตู้กระจกบานเลื่อน 30,000

- ตู้เก็บเอกสาร 16,500

- ตู้ทําน้ําร้อน - น้ําเย็น 10,000 10,000

- ตู้ไม้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 19,600 19,600

- ตู้ไม้วางเอกสาร 8,000

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 117,100 153,600

- โต๊ะคอมพิวเตอร์ 9,800 9,800

- โต๊ะทํางาน 116,800 130,300

- โต๊ะทํางานเข้ามุม 7,000 7,000

- โต๊ะพับอเนกประสงค์
หน้าขาว

24,000 24,000

- โต๊ะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- โต๊ะหมูบูชา

- พาติชั่น (Partition) 80,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก

- เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

- เครื่องพิมพ์

- เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์/LED สี

- เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

- เครื่องสแกนเนอร์

- เครื่องสํารองไฟ 2,500

- เครื่องสํารองไฟฟ้า

ครุภัณฑ์กอสร้าง

- เครื่องเลื่อยโซยนต์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- คูลเลอร์น้ําดื่ม 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- โต๊ะหมูบูชา 5,000 5,000

- พาติชั่น (Partition) 65,600 145,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 82,000 104,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก

22,000 22,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

44,000 44,000

- เครื่องพิมพ์ 10,000 10,000

- เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์/LED สี

15,000 15,000

- เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

40,000 40,000

- เครื่องสแกนเนอร์ 17,000 17,000

- เครื่องสํารองไฟ 5,000 7,500

- เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,800 5,800

ครุภัณฑ์กอสร้าง

- เครื่องเลื่อยโซยนต์ 30,000 30,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- คูลเลอร์น้ําดื่ม 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องกรองน้ํา 13,500

- เครื่องทําน้ําร้อน - น้ํา
เย็น

- ซิ้งค์ล้างจาน 22,000

- ตู้เย็น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- กล้องวงจรปิด 57,000

- เครื่องขยายเสียง

- จัดซื้ออุปกรณ์วิทยุสื่อ
สารทั้งระบบ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

200,000 30,000

- คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

15,000 25,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

- เครื่องสูบน้ําแบบจุมได้ 
(Submersible Pump)

100,000

- เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง

50,000

ครุภัณฑ์อื่น

- เครื่องพนหมอกควัน 59,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องกรองน้ํา 6,000 18,000 37,500

- เครื่องทําน้ําร้อน - น้ํา
เย็น

10,000 10,000

- ซิ้งค์ล้างจาน 22,000

- ตู้เย็น 17,000 17,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- กล้องวงจรปิด 57,000

- เครื่องขยายเสียง 10,000 10,000

- จัดซื้ออุปกรณ์วิทยุสื่อ
สารทั้งระบบ

200,000 200,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

230,000

- คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

30,000 70,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

- เครื่องสูบน้ําแบบจุมได้ 
(Submersible Pump)

100,000

- เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง

50,000

ครุภัณฑ์อื่น

- เครื่องพนหมอกควัน 59,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

- ป้ายจราจรและ
ครุภัณฑ์จราจร

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

- รถจักรยานยนต์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

- เครื่องโทรทัศน์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ถ้ําพระหอ - ชองชก หมู
ที่ 6 
ตําบลถ้ําใหญ

1,580,000

- โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านตาว หมูที่ 1 ตําบล
ถ้ําใหญ

1,265,000

- โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านอาวอิแกะ หมูที่ 6 
ตําบลถ้ําใหญ

443,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

- ป้ายจราจรและ
ครุภัณฑ์จราจร

100,000 100,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

- รถจักรยานยนต์ 50,000 50,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

- เครื่องโทรทัศน์ 11,700 11,700

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ถ้ําพระหอ - ชองชก หมู
ที่ 6 
ตําบลถ้ําใหญ

1,580,000

- โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านตาว หมูที่ 1 ตําบล
ถ้ําใหญ

1,265,000

- โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านอาวอิแกะ หมูที่ 6 
ตําบลถ้ําใหญ

443,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

- โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห้วยชัน หมูที่ 4 ตําบล
ถ้ําใหญ

485,000

- โครงการปรับปรุงทอ
ระบายน้ําบ้านเปิก หมูที่ 
1 ตําบลถ้ําใหญ

316,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

- คาชดเชยคากอสร้าง 
ตามสัญญาแบบปรับคา 
(K) หรือคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่่เกี่ยวกับคาที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

- อุดหนุนองค์การ
บริหารสวนตําบลน้ําตก

เงินอุดหนุนเอกชน

- อุดหนุนให้คณะ
กรรมการชุมชน จํานวน 
28 ชุมชน ชุมชนละ 
20,000 บาท

560,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

- โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห้วยชัน หมูที่ 4 ตําบล
ถ้ําใหญ

485,000

- โครงการปรับปรุงทอ
ระบายน้ําบ้านเปิก หมูที่ 
1 ตําบลถ้ําใหญ

316,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

- คาชดเชยคากอสร้าง 
ตามสัญญาแบบปรับคา 
(K) หรือคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่่เกี่ยวกับคาที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

- อุดหนุนองค์การ
บริหารสวนตําบลน้ําตก

30,000 30,000

เงินอุดหนุนเอกชน

- อุดหนุนให้คณะ
กรรมการชุมชน จํานวน 
28 ชุมชน ชุมชนละ 
20,000 บาท

560,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1. อุดหนุนวัดไตรวิทยา
ราม

40,000

2. อุดหนุนวัดถ้ําใหญ 40,000

3. อุดหนุนวัดนาตาแย้ม
ธรรมาราม

40,000

4. อุดหนุนสํานักสงฆ์ถ้ํา
พระหอ

40,000

5. อุดหนุนวัดจําปาวนา
ราม

40,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอทุงสง 
และการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค
อําเภอรอนพิบูลย์

400,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

- อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอทุงสง

- อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอทุงสง 
(การจัดงานเทศกาล
ประเพณีชักพระอําเภอ
ทุงสง)

65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1. อุดหนุนวัดไตรวิทยา
ราม

40,000

2. อุดหนุนวัดถ้ําใหญ 40,000

3. อุดหนุนวัดนาตาแย้ม
ธรรมาราม

40,000

4. อุดหนุนสํานักสงฆ์ถ้ํา
พระหอ

40,000

5. อุดหนุนวัดจําปาวนา
ราม

40,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอทุงสง 
และการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค
อําเภอรอนพิบูลย์

400,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

- อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอทุงสง

7,000 7,000

- อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอทุงสง 
(การจัดงานเทศกาล
ประเพณีชักพระอําเภอ
ทุงสง)

65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอทุงสง 
(การจัดงานประเพณี
เดือนสิบ)

15,000

- อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอทุงสง 
(งานประเพณีมาฆบูชา
แหผ้าขึ้นธาตุ)

4,000

- อุดหนุนโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
(อาหารกลางวัน)

2,880,000

รวม 21,667,000 20,000 4,089,800 814,000 410,000 11,446,100 5,108,100 12,657,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอทุงสง 
(การจัดงานประเพณี
เดือนสิบ)

15,000

- อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอทุงสง 
(งานประเพณีมาฆบูชา
แหผ้าขึ้นธาตุ)

4,000

- อุดหนุนโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
(อาหารกลางวัน)

2,880,000

รวม 3,573,900 22,214,100 82,000,000
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