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ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลถําใหญ่

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลถําใหญ่

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลถําใหญ่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลถํา
ใหญ่อีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลถําใหญ่จึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 44,076,942.46 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 11,098,499.51 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 15,863,748.99 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 11 โครงการ รวม 3,807,866.20 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 22 โครงการ รวม 8,253,300.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 10,550,575.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 69,896,399.61 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 4,775,908.70 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 980,574.50 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 373,521.92 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 147,940.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 375,772.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 38,413,394.49 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 24,829,288.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,693,300.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 60,805,570.95 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 16,062,722.54 บาท

งบบุคลากร จํานวน 20,814,752.74 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 12,359,896.05 บาท

งบลงทุน จํานวน 8,123,808.69 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,444,390.93 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,234,800.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลถําใหญ่
อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 4,804,484.63 4,500,000.00 4,600,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,033,306.00 922,000.00 1,084,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 402,769.69 452,000.00 441,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 175,028.00 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 216,638.00 315,000.00 308,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 5,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 6,632,226.32 6,394,000.00 6,638,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 38,242,387.83 36,606,000.00 41,393,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 38,242,387.83 36,606,000.00 41,393,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 11,185,131.00 28,642,000.00 28,969,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 11,185,131.00 28,642,000.00 28,969,000.00

รวม 56,059,745.15 71,642,000.00 77,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 2,217,196.00 16,834,200.00 20,859,930.00

งบบุคลากร 19,397,211.80 23,636,200.00 24,302,240.00

งบดําเนินงาน 11,015,981.36 17,299,600.00 15,817,630.00

งบลงทุน 3,392,934.95 9,934,000.00 12,481,100.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 188,100.00

งบเงินอุดหนุน 3,607,325.68 3,938,000.00 3,351,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 39,630,649.79 71,642,000.00 77,000,000.00

รวม 39,630,649.79 71,642,000.00 77,000,000.00



เทศบญัญตัิ

ส่วนที ่2

เรื่อง

งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลต าบลถ า้ใหญ่

อ าเภอทุง่สง  จงัหวดันครศรีธรรมราช



บนัทกึหลกัการและเหตุผล

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง 20,859,930

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้ 77,000,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 684,000

ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงานการเกษตร 20,000

แผนงานสาธารณสขุ 3,458,300

แผนงานเคหะและชุมชน 14,890,900

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 408,100

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 6,712,000

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา 11,759,380

ด้าน ยอดรวม

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 18,207,390

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ เทศบาลต าบลถ า้ใหญ่

อ าเภอทุง่สง  จงัหวดันครศรีธรรมราช

ประกอบรา่งเทศบญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,736,400 0 3,500,500 13,236,900

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,400 0 0 2,848,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,888,000 0 3,500,500 10,388,500

งบดําเนินงาน 3,661,490 20,000 1,076,000 4,757,490

    ค่าตอบแทน 660,000 0 194,000 854,000

    ค่าใช้สอย 1,681,490 20,000 660,000 2,361,490

    ค่าวัสดุ 585,000 0 210,000 795,000

    ค่าสาธารณูปโภค 735,000 0 12,000 747,000

งบลงทุน 71,000 0 115,000 186,000

    ค่าครุภัณฑ์ 71,000 0 115,000 186,000

งบเงินอุดหนุน 27,000 0 0 27,000

    เงินอุดหนุน 27,000 0 0 27,000

                                             รวม 13,495,890 20,000 4,691,500 18,207,390

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 1,055,000 1,055,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,055,000 1,055,000

งบดําเนินงาน 1,137,000 1,137,000

    ค่าตอบแทน 86,000 86,000

    ค่าใช้สอย 983,000 983,000

    ค่าวัสดุ 68,000 68,000

งบลงทุน 4,520,000 4,520,000

    ค่าครุภัณฑ์ 4,520,000 4,520,000

                                             รวม 6,712,000 6,712,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลถําใหญ่

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,173,220 2,705,420 3,878,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,173,220 2,705,420 3,878,640

งบดําเนินงาน 946,000 3,995,140 4,941,140

    ค่าตอบแทน 113,000 20,000 133,000

    ค่าใช้สอย 770,000 1,962,000 2,732,000

    ค่าวัสดุ 51,000 1,968,140 2,019,140

    ค่าสาธารณูปโภค 12,000 45,000 57,000

งบลงทุน 23,000 176,600 199,600

    ค่าครุภัณฑ์ 23,000 176,600 199,600

งบเงินอุดหนุน 0 2,740,000 2,740,000

    เงินอุดหนุน 0 2,740,000 2,740,000

                                             รวม 2,142,220 9,617,160 11,759,380

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 2,841,300 0 2,841,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,841,300 0 2,841,300

งบดําเนินงาน 205,000 375,000 580,000

    ค่าตอบแทน 98,000 0 98,000

    ค่าใช้สอย 55,000 230,000 285,000

    ค่าวัสดุ 40,000 145,000 185,000

    ค่าสาธารณูปโภค 12,000 0 12,000

งบลงทุน 32,000 5,000 37,000

    ค่าครุภัณฑ์ 32,000 5,000 37,000

                                             รวม 3,078,300 380,000 3,458,300



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 3,290,400 0 0 3,290,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,290,400 0 0 3,290,400

งบดําเนินงาน 2,507,000 0 1,255,000 3,762,000

    ค่าตอบแทน 275,000 0 0 275,000

    ค่าใช้สอย 850,000 0 1,000,000 1,850,000

    ค่าวัสดุ 1,370,000 0 255,000 1,625,000

    ค่าสาธารณูปโภค 12,000 0 0 12,000

งบลงทุน 548,000 3,440,500 3,550,000 7,538,500

    ค่าครุภัณฑ์ 548,000 0 3,550,000 4,098,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 3,440,500 0 3,440,500

งบเงินอุดหนุน 0 300,000 0 300,000

    เงินอุดหนุน 0 300,000 0 300,000

                                             รวม 6,345,400 3,740,500 4,805,000 14,890,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 220,000 220,000

    ค่าใช้สอย 220,000 220,000

งบรายจ่ายอืน 188,100 188,100

    รายจ่ายอืน 188,100 188,100

                                             รวม 408,100 408,100

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 360,000 40,000 400,000

    ค่าใช้สอย 330,000 40,000 370,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 284,000 284,000

    เงินอุดหนุน 0 284,000 284,000

                                             รวม 360,000 324,000 684,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 10,000 10,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

                                             รวม 20,000 20,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 20,859,930 20,859,930

    งบกลาง 20,859,930 20,859,930

                                             รวม 20,859,930 20,859,930





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลถําใหญ่
อําเภอ ทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 3,369,600.00 0.00 4,358,368.00 4,000,000.00 2.50 % 4,100,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 73,644.48 0.00 74,817.63 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ภาษีป้าย 373,763.00 0.00 371,299.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 3,817,007.48 0.00 4,804,484.63 4,500,000.00 4,600,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 430.00 0.00 240.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 7,493.00 0.00 8,611.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 573,840.00 0.00 607,860.00 600,000.00 0.00 % 600,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 2,200.00 0.00 1,500.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,680.00 0.00 1,220.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 9,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 40,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 1,500.00 0.00 33,900.00 30,000.00 -96.67 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 565,121.00 0.00 300,055.00 150,000.00 100.00 % 300,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 98,200.00 0.00 79,100.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

2,500.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 2,695.00 0.00 820.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 1,200.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,266,434.00 0.00 1,033,306.00 922,000.00 1,084,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ดอกเบีย 498,831.43 0.00 402,769.69 450,000.00 -2.44 % 439,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 498,831.43 0.00 402,769.69 452,000.00 441,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 175,028.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 175,028.00 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 266,500.00 0.00 209,500.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ค่าเขียนแบบแปลน 8,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 25,200.00 0.00 7,138.00 15,000.00 -46.67 % 8,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 299,928.00 0.00 216,638.00 315,000.00 308,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 220,719.37 0.00 614,690.74 800,000.00 -25.00 % 600,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,711,588.86 0.00 8,924,701.85 9,200,000.00 -2.17 % 9,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 5,099,806.09 0.00 4,933,082.04 5,200,000.00 -3.85 % 5,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 170,441.96 0.00 192,692.05 200,000.00 0.00 % 200,000.00

     ภาษีสุรา 2,282,068.01 0.00 2,520,307.67 2,600,000.00 0.00 % 2,600,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 3,104,064.81 0.00 5,421,202.55 4,700,000.00 17.02 % 5,500,000.00

     ภาษีการพนัน 2,910.00 0.00 3,278.60 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 8,513,838.47 0.00 12,975,103.45 10,700,000.00 47.66 % 15,800,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 179,324.78 0.00 85,876.88 200,000.00 -55.00 % 90,000.00

     เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 2,138,542.00 0.00 2,571,452.00 3,000,000.00 -13.33 % 2,600,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 29,423,304.35 0.00 38,242,387.83 36,606,000.00 41,393,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 12,390,079.00 0.00 11,185,131.00 28,642,000.00 1.14 % 28,969,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 12,390,079.00 0.00 11,185,131.00 28,642,000.00 28,969,000.00

รวมทุกหมวด 47,695,584.26 0.00 56,059,745.15 71,642,000.00 77,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลถําใหญ่

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 77,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 4,600,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 4,100,000 บาท
                ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตาม
จํานวนรายของผู้ชําระภาษีในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นรายได้จากการจัด
เก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและทีดิน พ.ศ. 2457 และที
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 4) พ.ศ. 2534    
     

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 100,000 บาท
                ประมาณรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวน
รายของผู้ชําระภาษีในปีทีผ่านมา เป็นรายได้จากการจัดเก็บภาษีตามพระ
ราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที  พ.ศ. 2508    
     

ภาษีป้าย จํานวน 400,000 บาท
          ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวน
รายของผู้ชําระภาษีในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นรายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) 
พ.ศ. 2534    
     

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,084,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท
         ประมาณการรับไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ    
     

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท
          ประมาณการรับไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ    
     

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท
          ประมาณการรับไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ  ตามพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522      
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ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 600,000 บาท
          ประมาณการรับไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ เป็นรายได้จาก
การจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยจากอาคารชุมชน ฯลฯ ทีต้องจัดเก็บตามที
กําหนดไว้ในเทศบัญญัติ  

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 5,000 บาท

          ประมาณการรับไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ตังรับตาม พ.ร.บ.การสาธารณ
สุขฯ 
   

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท
          ประมาณการรับไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ตังรับตามพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2549  
   

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จํานวน 40,000 บาท
               ประมาณการรับไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ตังรับตามพระราชบัญญัติหอพัก 
พ.ศ. 2558  

ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
          ประมาณการรับไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ
 

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท
          ประมาณการรับไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับในปีทีผ่านมา
เป็นรายได้จากการปรับผู้กระทําผิดกฎจราจรและเทศบาลได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการส่งมอบค่าปรับจราจรทางบกให้แก่
กรุงเทพมหานคร เทศบาล ฯลฯ พ.ศ.2528    
     

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 3,000 บาท
          ประมาณการรับไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ  โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตังรับ  

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 300,000 บาท
          ประมาณการรับไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับในปีทีผ่านมา 
เป็นรายได้จากการปรับกรณีผิดสัญญาจ้างหรือซือทีทํากับเทศบาลไว้   
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท
          ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นรายได้ที
จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายที
กําหนดไว้ในเทศบัญญัติ    
     

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 5,000 บาท

          ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนราย
ผู้ประกอบการค้าทีขออนุญาตในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นรายได้ทีจัด
เก็บ
จากค่าใบอนุญาตของผู้ประกอบการค้าตามทีกําหนดไว้ในเทศบัญญัติ    
     

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 5,000 บาท
          ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา 
ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ    

ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 1,000 บาท
           ประมาณการรับไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ตังรับตามข้อบัญญัติตําบลเรือง
ตลาด
พ.ศ. 2547 

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท
          ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา 
ตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ    
     

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท
          ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา ตามจํานวนทีได้
รับ
ในปีทีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 3,000 บาท
            ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา 
ตามจํานวนทีได้รับในปีทีผ่านมา 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 441,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 2,000 บาท
          ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ตามจํานวนทีได้รับในปีทีผ่านมา    
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ดอกเบีย จํานวน 439,000 บาท
          ประมาณการรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ตามจํานวนทีได้รับในปีทีผ่านมา    
     

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 200,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 200,000 บาท
          ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ตามจํานวนทีได้รับในปีทีผ่านมา    
     

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 308,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 300,000 บาท
          ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีได้
รับ
ในปีทีผ่านมา  เป็นรายได้จากการขายแบบแปลนต่างๆ ของเทศบาล    
     

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 8,000 บาท
          ประมาณการรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา 
ตามจํานวนทีได้รับในปีทีผ่านมา 
    

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 5,000 บาท
          ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา 
ตามจํานวนทีได้รับในปีทีผ่านมา  
  

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 41,393,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 600,000 บาท
          ประมาณการรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
เป็นภาษีทีรัฐบาลจัดสรรให้กับเทศบาลจากค่าธรรมเนียมรถยนต์
และล้อเลือน 
    

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท
          ประมาณการรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นภาษี
ทีรัฐบาลจัดสรรให้กับเทศบาลตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
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ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,000,000 บาท
          ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวน
ทีรัฐบาลจัดเก็บให้โดยเก็บจากค่าภาษีการค้าและรัฐบาลจัดสรรให้กับ
เทศบาล  
    

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท
          ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาโดยพิจารณาจาก 
รายรับจริงในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ตังรับเป็นภาษีทีรัฐบาลจัดเก็บให้โดย
เก็บจากค่าภาษีมูลค่าเพิมและรัฐบาลจัดสรรให้กับเทศบาล    
     

ภาษีสุรา จํานวน 2,600,000 บาท
          ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวน
ทีได้รับในปีทีผ่านมาเป็นภาษีทีรัฐบาลจัดเก็บให้ตามพระราชบัญญัติจัด
สรรภาษีสุรา พ.ศ. 2527 และจัดสรรให้ตามอัตราส่วนของจํานวนราษฎร
ในเขตเทศบาล 
    

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,500,000 บาท
          ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เป็นรายได้
ทีรัฐบาลจัดเก็บให้ตามพระราชบัญญัติจัดสรรภาษีสรรพสามิตและจัดสรร
ให้ตามอัตราส่วนของจํานวนราษฎรในเขตเทศบาล 
  

ภาษีการพนัน จํานวน 3,000 บาท
          ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ตังรับ    
     

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 15,800,000 บาท
          ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาโดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ตังรับ    
     

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 90,000 บาท
          ประมาณการรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีได้
รับ
ในปีงบประมาณทีผ่านมา เป็นรายได้ทีรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
เทศบาลตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542    
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 2,600,000 บาท
          ประมาณการรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนทีได้
รับ
ในปีงบประมาณทีผ่านมา เป็นรายได้ทีกรมทีดินจัดสรรให้ตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที มท
 0313/ว 1482  
ลงวันที 10 กรกฎาคม 2543    
     

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 28,969,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 28,969,000 บาท

เงินอุดหนุนทัวไป
    1. เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับการดําเนินการ        19,932,000 บาท
ตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
        1.1 เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับการดําเนินการ    5,000,000 บาท
ตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน          
        1.2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับ                  12,100,000 บาท
สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ            
        1.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับ                    2,832,000 บาท
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ                                                                                   
    
    2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์          120,000 บาท 
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                 
    
    3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  1,850,000 บาท

    4.  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน     4,063,000 บาท
    
    5. เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              2,836,000 บาท
          5.1 เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               2,296,000 บาท
          5.2 ค่าจัดการเรียนการสอน                             460,000 บาท
          5.3 เงินทุนการศึกษา ผช.ครู ศพด.                     60,000 บาท
          5.4 ค่าเล่าเรียนบุตร (ครู ศพด.)                         20,000 บาท

    6. เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ                     20,000 บาท
การจัดการศึกษาของท้องถิน             
                             
    7. เงินอุดหนุนสําหรับป้องกันและแก้ปัญหา               98,000 บาท  
ยาเสพติด                                                                   
    
   8. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการป้องกัน               50,000 บาท
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน                                             
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 875,280 725,760 725,760 725,800 0 % 725,800

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 60,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 60,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 190,080 207,360 207,360 207,400 0 % 207,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,423,296 1,555,200 1,555,200 1,555,200 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,608,656 2,848,320 2,848,320 2,848,400 2,848,400

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,874,586.34 3,863,123.57 3,689,550.72 3,740,000 8.02 % 4,040,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 124,699.67 18,695 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 150,409.67 445,350 459,000 481,000 -0.21 % 480,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 258,130 334,020 370,060 388,000 5.67 % 410,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 15,390 4,620 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,117,248.71 1,727,040 1,852,280 1,391,100 34.43 % 1,870,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลถําใหญ่
อําเภอทุ่งสง    จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 507,949.68 96,000 96,000 60,500 45.45 % 88,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,048,414.07 6,488,848.57 6,466,890.72 6,060,600 6,888,000

รวมงบบุคลากร 7,657,070.07 9,337,168.57 9,315,210.72 8,909,000 9,736,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 50,500 71,575 42,775 3,000 4,900 % 150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24,580 10,560 12,800 0 100 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 206,915 278,410 270,100 285,300 5.15 % 300,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 65,573 122,613 114,738 155,300 15.9 % 180,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 3,782 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 351,350 483,158 440,413 443,600 660,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 333,723.32 323,839 322,505 143,800 4.31 % 150,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 70,605 71,957.5 73,622 120,000 0 % 120,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-  ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทด
แทน 0 0 0 1,000 200 % 3,000

- ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล 0 0 0 1,000 200 % 3,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 0 0 0 1,000 1,400 % 15,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธ์ 0 0 0 90,000 11.11 % 100,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลือน
ทีพบประชาชน 0 0 0 1,000 2,400 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

- ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสือประชา
สัมพันธ์เกียวกับกิจการเทศบาล 0 0 0 1,000 900 % 10,000

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 253,272 176,284 13.45 % 200,000

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 238,785 0 0 0 % 0

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของ    
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา    
พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน และกลุ่ม
องค์กรต่างๆ    

0 283,750 0 0 0 % 0

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจําพนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน และกลุ่ม
องค์กรต่างๆ

0 0 0 304,976 -34.42 % 200,000

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0 0 0 5,000 13,949.8 % 702,490

- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 0 0 3,000 3,000 0 % 3,000

- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 0 2,000 0 0 0 % 0

- โครงการเปิดการท่องเทียวถําใหญ่สู่
ประชาคมอาเซียน 0 0 0 0 100 % 30,000

- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 167,424 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน และ
กลุ่มองค์กรต่างๆ

193,044 0 0 0 0 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 1,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 31,601.52 65,904.71 21,991.7 80,400 24.38 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 797,397.84 986,236.21 674,390.7 928,460 1,681,490

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 293,991 171,209.05 248,153.3 102,000 47.06 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 775 0 1,500 730 584.93 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,951 9,181 2,515 32,000 56.25 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 354,525 360,000 299,795 410,000 -26.83 % 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 95,320 99,300 51,966 49,900 40.28 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 760,562 639,690.05 603,929.3 594,630 585,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 370,899.74 446,658.75 543,264.56 533,000 -6.19 % 500,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,442.15 19,190.82 24,296.39 24,370 -17.93 % 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 179,119.28 170,819.1 163,798.83 207,000 -13.04 % 180,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 54,309.85 60,984 42,584 50,000 -30 % 35,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 39,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 663,771.02 697,652.67 773,943.78 814,370 735,000

รวมงบดําเนินงาน 2,573,080.86 2,806,736.93 2,492,676.78 2,781,060 3,661,490

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เก้าอีทํางาน  จํานวน 1 ตัว 0 0 5,500 0 0 % 0

- เก้าอีพนักงานเทศบาล ระดับชํานาญ
การ จํานวน 1 ตัว 0 0 0 5,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

- เครืองฉีดนําแรงดันสูง จํานวน 1 
เครือง 0 0 0 5,000 -100 % 0

- เครืองถ่ายเอกสาร  จํานวน 1 เครือง 0 0 99,000 0 0 % 0

- เครืองโทรศัพท์เคลือนที 0 0 0 20,000 -100 % 0

- เครืองโทรสาร จํานวน 1 เครือง 0 0 0 18,000 -100 % 0

- เครืองสแกนลายนิวมือ จํานวน 1 
เครือง 0 0 0 12,900 -100 % 0

- จัดซือเครืองโทรศัพท์เคลือนที 0 0 0 10,000 -100 % 0

- ชันเก็บเอกสาร  จํานวน 2 ตู้ 0 0 0 0 100 % 10,000

- โต๊ะขาวเอนกประสงค์ขาพับได้ 0 0 48,000 0 0 % 0

- โต๊ะหมู่บูชา ชนิดหมู่เก้า 0 0 0 5,000 -100 % 0

โทรศัพท์มือถือ จํานวน 2 เครือง 10,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- กล้องถ่ายรูป 0 0 24,500 0 0 % 0

กล้องวิดิโอดิจิตอล จํานวน 1 ตัว 38,490 0 0 0 0 % 0

เครืองมัลดิมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 
เครือง 39,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครืองคอมพิวเตอร์   0 0 23,000 22,000 -100 % 0

- เครืองคอมพิวเตอร์  0 44,000 0 0 0 % 0

- เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 0 0 0 21,000 0 % 21,000

- เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา 0 0 0 7,900 -100 % 0

- เครืองสแกนเนอร์ 0 0 20,000 0 0 % 0

- เครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 16,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือง 14,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จํานวน 1 
เครือง 19,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 58,955 86,350.02 66,304.27 0 100 % 40,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 179,445 130,350.02 286,304.27 143,300 71,000

รวมงบลงทุน 179,445 130,350.02 286,304.27 143,300 71,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 25,000 20,000 15,000 20,000 0 % 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 7,000 7,000 7,000 7,000 0 % 7,000

รวมเงินอุดหนุน 32,000 27,000 22,000 27,000 27,000

รวมงบเงินอุดหนุน 32,000 27,000 22,000 27,000 27,000

รวมงานบริหารทัวไป 10,441,595.93 12,301,255.52 12,116,191.77 11,860,360 13,495,890

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคม
เพือจัดทําแผนพัฒนา    
สามปี    0 11,822 0 0 0 % 0

- ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคม
เพือจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล 0 0 0 0 100 % 20,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคม
เพือจัดทําแผนพัฒนาสามปี   0 0 19,175 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการประชุมประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี 9,475 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 9,475 11,822 19,175 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 9,475 11,822 19,175 20,000 20,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 9,475 11,822 19,175 20,000 20,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,387,836.67 1,674,040 2,143,593.87 2,053,800 40.71 % 2,890,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 36,475 6,060 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 119,000 161,400 170,400 0.06 % 170,500

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 298,630 430,270 291,050 235,000 6.81 % 251,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 25,340 3,380 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 85,100 117,600 131,560 133,400 23.69 % 165,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 31,000 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,906,381.67 2,374,350 2,751,603.87 2,616,600 3,500,500

รวมงบบุคลากร 1,906,381.67 2,374,350 2,751,603.87 2,616,600 3,500,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,070 20,430 53,320 21,600 38.89 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 119,350 93,450 133,600 134,000 11.94 % 150,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,600 2,895.5 7,170 11,000 27.27 % 14,000
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,488 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 132,508 116,775.5 194,090 166,600 194,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 35,748.5 45,500 57,820 60,000 150 % 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 251,310 280,000 25 % 350,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน    0 198,394.05 0 0 0 % 0

- ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ 0 0 32,716 20,800 44.23 % 30,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้    0 20,800 0 0 0 % 0

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและ    
นอกราชอาณาจักร    0 39,220 0 0 0 % 0

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 64,402 113,000 6.19 % 120,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 99,090 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 19,980 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 48,086 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,800 17,275 34,835 24,000 -58.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 209,704.5 321,189.05 441,083 497,800 660,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 79,628.55 75,956.05 56,000 42.86 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 12,700 70,970 76,492 71,000 19.72 % 85,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,200 25,870 39,634 29,000 37.93 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 46,900 176,468.55 192,082.05 156,000 210,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 4,000 200 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 4,000 12,000

รวมงบดําเนินงาน 389,112.5 614,433.1 827,255.05 824,400 1,076,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

-  เก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

-  เก้าอีหัวกลม 0 0 0 0 100 % 4,000

- เก้าอีทํางาน  จํานวน  4 ตัว    0 6,000 0 0 0 % 0

- เครืองโทรศัพท์เคลือนที 0 0 0 9,000 -100 % 0

- ชันไม้เก็บแฟ้มเอกสาร 0 0 0 0 100 % 5,000

- ตู้ไม้เก็บระวางแผนที 0 0 0 0 100 % 20,000

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 24,000

- ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 3 ตู้ 0 0 13,500 15,000 -100 % 0

- ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 3 ตู้    0 13,500 0 0 0 % 0

- โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี  จํานวน  1  ชุด 
    0 6,500 0 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 21/11/2561  10:42:01 หน้า : 9/38



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- รถจักยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา 0 0 0 36,400 -100 % 0

รถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 1 คัน 755,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครือง 0 0 23,000 22,000 0 % 22,000

- เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
ประมวลผล จํานวน 1 เครือง 0 0 0 21,000 -100 % 0

- เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค     0 24,500 0 0 0 % 0

- เครืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 
แบบแคร่สัน 0 0 0 20,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือง 14,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 22,300 20,525 13,300 125.56 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 769,000 72,800 57,025 136,700 115,000

รวมงบลงทุน 769,000 72,800 57,025 136,700 115,000

รวมงานบริหารงานคลัง 3,064,494.17 3,061,583.1 3,635,883.92 3,577,700 4,691,500

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 13,515,565.1 15,374,660.62 15,771,250.69 15,458,060 18,207,390

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 237,205.12 405,942.08 935,217.74 980,000 5.61 % 1,035,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 5,175 0 8,350 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 10,724.14 20,000 0 % 20,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 242,380.12 405,942.08 954,291.88 1,000,000 1,055,000

รวมงบบุคลากร 242,380.12 405,942.08 954,291.88 1,000,000 1,055,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 29,400 6,720 13,440 5,000 300 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 12,520 31,880 30,000 -33.33 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 6,000 500 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 3,095 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 29,400 19,240 48,415 51,000 86,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 2,088 8,400 0 100 % 655,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 0 52,054 0 0 100 % 60,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน   0 0 23,800 0 0 % 0

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสมาชิก อป
พร. และฝึกทบทวน สมาชิก อปพร. 0 0 0 0 100 % 50,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสมาชิก อป
พร.    0 7,232 0 0 0 % 0

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและ    
นอกราชอาณาจักร    0 31,080 0 0 0 % 0

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 4,300 3,900 412.82 % 20,000

- โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้ง
เตือนเกียวกับสาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

- โครงการป้องกันแก้ไขป้ญหาไฟป่า
และหมอกควันในพืนทีของเทศบาล
ตําบลถําใหญ่ และป่าสงวนแห่งชาติตาม
ภารกิจถ่ายโอน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

0 0 0 0 100 % 50,000

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ตามจํานวนเป้าหมายทีศูนย์
ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดอําเภอ 
(ศป.ปส.อ.) กําหนด

0 0 0 0 100 % 65,000

- โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย 0 0 6,720 0 100 % 20,000

- โครงการร่วมระหว่างสถานีตํารวจภูธร
ทุ่งสงกับเทศบาลตําบลถําใหญ่ 0 0 0 0 100 % 5,000

- โครงการร่วมระหว่างอําเภอทุ่งสงกับ
เทศบาลตําบลถําใหญ่ เพือการปรองดอง
สมานฉันท์ สร้างความสุขอย่างยังยืน

0 0 0 0 100 % 3,000

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 49,950 0 0 0 0 % 0

-โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 0 30,394 0 0 0 % 0

โครงการร่วมระหว่างอําเภอทุ่งสงกับ
เทศบาลตําบลถําใหญ่เพือการปรองดอง
สมานฉันท์ สร้างความสุขอย่างยังยืน

47,220 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 13,010 850 63,540 -21.31 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 97,170 135,858 44,070 67,440 983,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 15,000 -80 % 3,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 15,000 10,000 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 89,900 0 75,000 -33.33 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 104,900 10,000 110,000 68,000

รวมงบดําเนินงาน 126,570 259,998 102,485 228,440 1,137,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ถังเก็บนํา 0 0 35,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- จัดซือรถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงชนิด
ถังนําในตัว จํานวน 1 คัน 0 0 0 0 100 % 4,500,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

- ถังดับเพลิง 0 0 87,750 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 23,000 22,000 -100 % 0

- เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 0 0 0 17,000 -100 % 0

- เครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 3,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

- แผงกันจราจร ไฟสามเหลียม 0 0 30,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 73,270 36,240 100,000 -80 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 73,270 211,990 142,200 4,520,000

รวมงบลงทุน 0 73,270 211,990 142,200 4,520,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 368,950.12 739,210.08 1,268,766.88 1,370,640 6,712,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 368,950.12 739,210.08 1,268,766.88 1,370,640 6,712,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 288,216.77 312,560 738,387.1 875,600 6.01 % 928,220
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 19,900 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 45,338.71 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 433,480 208,060 164,250 180,000 0 % 180,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 147,945 10,140 595 5,000 0 % 5,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 889,541.77 530,760 948,570.81 1,120,600 1,173,220

รวมงบบุคลากร 889,541.77 530,760 948,570.81 1,120,600 1,173,220

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 5,850 48,350 77,000 1.3 % 78,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 10,000 20,000 33,400 -55.09 % 15,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 13,402 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 13,402 15,850 68,350 130,400 113,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 15,350 19,360 66,400 233,000 28.76 % 300,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 57,756 120,000 -16.67 % 100,000

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 22,104 0 0 0 % 0

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ตาม
โครงการต่างๆ ฯลฯ 0 0 0 0 100 % 30,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ    0 189,479 0 0 0 % 0

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนการศึกษา 0 0 0 19,000 57.89 % 30,000

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

- ค่าใช้จ่ายในการอบรม พัฒนาผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 0 0 0 0 100 % 30,000

- โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ ระดับภาค และระดับประเทศ 0 0 0 0 100 % 40,000

- โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 17,514 1,041.94 % 200,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 14,751 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆตาม
โครงการต่างๆ เช่นโครงการล้านความ
สุขวันเด็กแห่งชาติ ,โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการให้ความรู้ภาษาอังกฤษ/จีน
เพือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอา
เซียนฯลฯ

751,052 0 0 0 0 % 0

-โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  0 0 263,213 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 781,153 230,943 387,369 399,514 770,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 17,162 26,788 23,000 -13.04 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,140 15,250 13,635 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 9,140 32,412 40,423 51,000 51,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 12,000 12,000

รวมงบดําเนินงาน 803,695 279,205 496,142 592,914 946,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เก้าอีทํางาน จํานวน 2 ตัว 0 0 0 9,000 -100 % 0

- เครืองโทรศัพท์เคลือนที 0 0 0 10,000 -100 % 0

- เครืองโทรสาร 0 0 0 0 100 % 18,000

- ตู้เหล็กบานเลือน 2 ประตู จํานวน 2 ตู้ 0 0 0 10,000 -100 % 0

- ตู้เหล็กเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 ตู้ 0 0 5,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน
ของนักบริหารงานการศึกษา ระดับ 7 
ขึนไป

0 0 9,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คูลเลอร์เก็บนํา จํานวน 3 ใบ 16,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-  เครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 3,200 -100 % 0

- เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 22,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือง 14,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,500 0 14,900 64,200 23,000

รวมงบลงทุน 30,500 0 14,900 64,200 23,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 1,723,736.77 809,965 1,459,612.81 1,777,714 2,142,220

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 2,136,300 7.45 % 2,295,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 278,900 347,760 343,600 4.77 % 360,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 45,000 48,000 60,000 -16.67 % 50,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 323,900 395,760 2,539,900 2,705,420

รวมงบบุคลากร 0 323,900 395,760 2,539,900 2,705,420

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงผล
งานทางการศึกษา วันวิชาการ ศพด. 0 0 0 0 100 % 30,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 0 0 0 0 100 % 20,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ    0 29,500 0 0 0 % 0

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของสถาน
ศึกษาในสังกัด

0 0 0 0 100 % 50,000

- โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา 0 0 0 7,200 455.56 % 40,000

- โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 0 0 0 1,500 -100 % 0

- โครงการส่งเสริมการเรียนนอกสถานที 0 0 0 30,000 0 % 30,000

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : รายหัว)

0 0 0 511,700 -10.3 % 459,000

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา    
(โครงการอาหารกลางวัน)    0 1,322,460 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (โครงการอาหาร
กลางวัน)

0 0 1,412,700 1,348,900 -1.92 % 1,323,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(โครงการอาหารกลางวัน) 1,457,920 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 35,000 -71.43 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,457,920 1,351,960 1,412,700 1,934,300 1,962,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 2,580 0 5,000 -40 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 13,000 0 13,000 0 % 13,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 864,598.12 819,622.65 1,308,840.06 1,850,600 -0.08 % 1,849,140

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 25,000 -40 % 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 2,850 5,000 -40 % 3,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 15,000 -100 % 0

วัสดุกีฬา 0 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,000 11,940 13,930 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุอืน 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 871,598.12 847,142.65 1,325,620.06 2,033,600 1,968,140

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 34,325.21 36,549.41 41,188.98 50,000 -30 % 35,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,950.28 12,265.68 8,916.52 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 40,275.49 48,815.09 50,105.5 60,000 45,000

รวมงบดําเนินงาน 2,369,793.61 2,247,917.74 2,788,425.56 4,027,900 3,995,140
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เครืองปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 108,600

- ตู้เก็บเอกสาร 0 0 13,500 15,000 -33.33 % 10,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ทีนอน 57,120 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 22,000

- เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 0 0 100 % 21,000

- เครืองพิมพ์ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 57,120 0 13,500 20,000 176,600

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

- โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนําพุ หมู่ที 6 0 0 0 303,000 -100 % 0

- โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดไตรวิทยาราม หมู่ที 2 0 0 0 131,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 434,000 0

รวมงบลงทุน 57,120 0 13,500 454,000 176,600

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,788,000 2,852,000 2,748,440 3,026,000 -9.45 % 2,740,000

รวมเงินอุดหนุน 2,788,000 2,852,000 2,748,440 3,026,000 2,740,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,788,000 2,852,000 2,748,440 3,026,000 2,740,000
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รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,214,913.61 5,423,817.74 5,946,125.56 10,047,800 9,617,160

รวมแผนงานการศึกษา 6,938,650.38 6,233,782.74 7,405,738.37 11,825,514 11,759,380

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 157,610 478,068 586,440 709,820 46.7 % 1,041,300

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 65 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 37,800 42,000 42,000 42.86 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 991,827.42 1,508,520 1,567,805.46 1,137,480 40.66 % 1,600,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 393,854.36 199,140 191,805.62 135,000 -3.7 % 130,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,543,356.78 2,223,528 2,388,051.08 2,034,300 2,841,300

รวมงบบุคลากร 1,543,356.78 2,223,528 2,388,051.08 2,034,300 2,841,300

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 32,340 59,790 58,020 100,000 -50 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 6,900 28,800 36,000 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,740 7,480 12,000 0 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 39,240 92,330 101,500 148,000 98,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 7,300 10,700 33,500 -70.15 % 10,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 3,820 10,000 -50 % 5,000
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและ    
นอกราชอาณาจักร    0 18,513 0 0 0 % 0

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 27,210 60,000 -50 % 30,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 29,482 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 2,845 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 29,482 25,813 44,575 113,500 55,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 24,189 9,725.9 30,000 -16.67 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,260 8,000 19,774 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 19,260 32,189 29,499.9 50,000 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 12,000 12,000

รวมงบดําเนินงาน 87,982 150,332 175,574.9 323,500 205,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เครืองโทรศัพท์เคลือนที 0 0 0 10,000 -100 % 0

- เครืองโทรสาร 0 0 0 5,000 -100 % 0

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 2 ตู้ 0 0 7,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- กล้องถ่ายรูป 0 0 24,500 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 22,000 0 % 22,000

- เครืองคอมพิวเตอร์  0 14,900 0 0 0 % 0

- เครืองปรินเตอร์      0 5,500 0 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือง 14,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 14,000 20,400 31,900 52,000 32,000

รวมงบลงทุน 14,000 20,400 31,900 52,000 32,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 1,645,338.78 2,394,260 2,595,525.98 2,409,800 3,078,300

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 5,152 11,516 59,400 191,000 4.71 % 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะ
ตังแต่ต้นทาง 0 0 24,690 40,000 -100 % 0

1.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ อ
สม.ในการคัดแยกขยะ    0 52,386 0 0 0 % 0

2.ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ    0 61,798 0 0 0 % 0

2.ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ   0 0 64,900 80,000 -100 % 0

3.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมยุวชนต้น
แบบรักษ์สิงแวดล้อม    0 13,000 0 0 0 % 0
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3.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชน
อนุรักษ์รักษ์สิงแวดล้อม 0 0 14,457 0 100 % 10,000

4.ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนลดโลกร้อน   
 0 21,825 0 0 0 % 0

4.ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภัย 0 0 17,240 20,000 -100 % 0

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ อสม.ในการ
คัดแยกขยะ 15,120 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,050 4,780 550 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 71,322 165,305 181,237 361,000 230,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 160 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 32,703 22,465 16,280 35,800 -72.07 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 99,980 36,280 0 0 100 % 50,000

วัสดุการเกษตร 12,030 850 1,970 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 19,070 19,048 19,940 35,000 -42.86 % 20,000

วัสดุอืน 500 41,265 79,680 130,000 -61.54 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 164,443 119,908 117,870 220,800 145,000

รวมงบดําเนินงาน 235,765 285,213 299,107 581,800 375,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน 48,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครือง 70,000 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- ตู้เย็น 0 0 0 6,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

เครืองเลือยไม้ จํานวน 1 เครือง 14,700 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 18,500 0 0 30,000 -83.33 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 151,700 0 0 36,500 5,000

รวมงบลงทุน 151,700 0 0 36,500 5,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 100,000 210,000 210,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 100,000 210,000 210,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 210,000 210,000 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 487,465 495,213 509,107 618,300 380,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,132,803.78 2,889,473 3,104,632.98 3,028,100 3,458,300

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 787,035.83 886,057.43 1,268,833.75 1,354,140 18.16 % 1,600,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 15,385 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 169,348.4 170,400 0 % 170,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 705,809.49 1,188,148.39 1,084,946.29 1,085,880 28.93 % 1,400,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 346,344.88 127,140 120,595 120,000 0 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,896,575.2 2,243,345.82 2,643,723.44 2,730,420 3,290,400

รวมงบบุคลากร 1,896,575.2 2,243,345.82 2,643,723.44 2,730,420 3,290,400
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 5,600 33,950 15,400 8,400 495.24 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 72,350 92,400 135,000 150,000 13.33 % 170,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,317 1,500 1,000 34,350 45.56 % 50,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,547 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 80,814 127,850 151,400 192,750 275,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 356,861.5 82,776 376,977 908,000 -55.95 % 400,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 19,532 15,500 222.58 % 50,000

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร           
       0 13,540 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 9,120 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 58,570 64,815 44,780 587,000 -31.86 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 424,551.5 161,131 441,289 1,510,500 850,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 22,196 24,847.55 17,700 12.99 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 221,972 197,649 183,860 399,100 -24.83 % 300,000

วัสดุก่อสร้าง 614,167.4 1,375,347 971,773.02 583,730 -5.78 % 550,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 19,795 0 100 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 317,617 295,854 332,732 474,600 -15.72 % 400,000
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,650 27,870 29,660 36,300 -17.36 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 1,178,406.4 1,918,916 1,562,667.57 1,561,430 1,370,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 12,000 12,000

รวมงบดําเนินงาน 1,683,771.9 2,207,897 2,155,356.57 3,276,680 2,507,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เครืองโทรศัพท์เคลือนที 0 0 0 8,990 -100 % 0

- โต๊ะ เก้าอี ชันวางเอกสาร 0 0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

-รถจักรยานยนต์ 0 0 0 49,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

- เครืองสูบนํา 0 0 40,100 38,000 31.58 % 50,000

- เครืองสูบนํา 0 14,238 0 0 0 % 0

เครืองสูบนํา 12,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  0 2,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- เครืองมือวัดไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- กล้องถ่ายรูป 0 0 0 10,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์โรงงาน

- ครุภัณฑ์โรงงาน  0 18,190 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

- กล้องวัดระดับ  0 34,000 0 0 0 % 0

- เครืองหาพิจัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา (GPS) 0 0 0 25,000 -100 % 0

- เทปวัดระยะทาง 0 0 6,000 0 0 % 0

กล้องวัดมุม 21,800 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 29,450 29,000 3.45 % 30,000

- เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดําสําหรับกระดาษ A3 0 0 0 0 100 % 53,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 177,097.8 341,908.1 312,894.85 543,700 -26.43 % 400,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 211,397.8 410,736.1 393,444.85 703,690 548,000

รวมงบลงทุน 211,397.8 410,736.1 393,444.85 703,690 548,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 3,791,744.9 4,861,978.92 5,192,524.86 6,710,790 6,345,400

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยปราณี หมู่ที 2 ตําบลถําใหญ่ 0 0 0 444,000 -100 % 0

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายวังไทร หมู่ที 6 ตําบลถํา
ใหญ่

0 0 0 437,800 -100 % 0

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายวังค้างคาว หมู่ที 4 ตําบลถํา
ใหญ่

0 0 0 493,700 -100 % 0
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- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายถําพระหอ - วังไทร (ช่วง
หน้าหอประชุมหมู่บ้าน) หมู่ที 6 ตําบล
ถําใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังวัดนครศรี
ธรรมราช

0 0 0 727,600 -100 % 0

- โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสายคลองเปิก หมู่ที 1 
ตําบลถําใหญ่

0 0 0 404,000 -100 % 0

- โครงการขยายเขตจําหน่ายนํา ถนนวัด
ราษฎร์ประดิษฐ์ (สามแยกหนองรังไก่) - 
สามแยกบ้านนางพร้อม หมู่ที 8 ตําบลถํา
ใหญ่

0 0 0 248,000 -100 % 0

- โครงการขยายเขตจําหน่ายนํา ถนน
สายใต้สายไฟ - บ้านนายวิรัช เหม
ธานนท์ 
หมู่ที 4 ตําบลถําใหญ่

0 0 0 276,000 -100 % 0

- โครงการขยายเขตจําหน่ายนํา ถนน
สายถําใหญ่ - ถําพระหอ หมู่ที 4 (ช่วง
ทางเข้าหมู่บ้านผู้ประสบภัย) ตําบลถํา
ใหญ่

0 0 0 499,000 -100 % 0

- โครงการขยายเขตจําหน่ายนํา ถนน
สายนําตกโยง ซอยนําตกโยง 1 หมู่ที 2 
ตําบลถําใหญ่

0 0 0 93,000 -100 % 0

- โครงการขยายเขตจําหน่ายนํา ถนน
สายสามแยกบ้านเปิก - นาเพชรคง หมู่ที 
1 
ตําบลถําใหญ่

0 0 0 362,000 -100 % 0

- โครงการขยายเขตจําหน่ายนํา ถนน
สายสํานักงานหลังใหม่ - สามแยกซอย
สวนเรียน หมู่ที 4 (สามแยกบ้านนาย
ประจวบ สมศิริ) ตําบลถําใหญ่

0 0 0 499,000 -100 % 0

- โครงการขยายเขตจําหน่ายนํา ถนน
สายหนองรังไก่ - บ้านเปิก หมู่ที 8 
ตําบลถําใหญ่

0 0 0 499,800 -100 % 0

- โครงการขยายเขตจําหน่ายนํา ถนน
สายหาดทรายขาว หมู่ที 4 
ตําบลถําใหญ่

0 0 0 499,000 -100 % 0
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- โครงการขยายเขตประปาภูเขาวังปริง 
- วังซอง หมู่ที 1 ตําบลถําใหญ่ 0 0 0 245,000 -100 % 0

- โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจําปา - วังใน หมู่ที 3 
ตําบลถําใหญ่

0 0 0 470,000 -100 % 0

- โครงการบุกเบิกถนนสายหาดทราย
ขาว หมู่ที 2 ตําบลถําใหญ่ 0 0 0 236,000 -100 % 0

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวัด
ราษฎร์ประดิษฐ์ - บ้านเปิก หมู่ที 8 
ตําบลถําใหญ่

0 0 0 373,000 -100 % 0

- โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายถําพระหอ  - ช่องชก หมู่ที 
6
ตําบลถําใหญ่

0 0 0 495,000 -100 % 0

- โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายบ้านตาว หมู่ที 1 
ตําบลถําใหญ่

0 0 0 495,000 -100 % 0

- โครงการปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยบ้านไร่ควนใน หมู่ที 8 
ตําบลถําใหญ่

0 0 0 494,000 -100 % 0

- โครงการวางท่อขยายเขตประปาบ้านผู้
ประสบภัย หมู่ที 4 ตําบลถําใหญ่ 0 0 0 256,000 -100 % 0

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยวาสนา 3/3 หมู่ที 7 ตําบลถํา
ใหญ่

0 0 0 2,174,000 -100 % 0

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านตาว หมู่ที 1 0 0 1,149,000 0 0 % 0

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยเล้าหมู หมู่ที 2 0 0 0 0 100 % 1,105,000

1. โครงการปรับปรุงถนนปูทับลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
ถนนสายสามแยกบ้านเปิก - หนองรังไก่ 
หมู่ที 8     

0 750,000 0 0 0 % 0
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2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายวังใน  หมู่ที 3  0 910,000 0 0 0 % 0

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายวังไทร - นาตาแย้ม หมู่ที 6 
ตําบลถําใหญ่

0 0 0 1,345,000 -100 % 0

2. โครงการก่อสร้างฝายนําล้นสายวังปริ
ง หมู่ที 1 ตําบลถําใหญ่ 0 0 0 0 100 % 670,000

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสามัคคี 5 หมู่ที 3              0 543,000 0 0 0 % 0

3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูทับ)ถนนสายวัด
จําปา – คลองขลบ หมู่ที 3 

0 0 477,000 0 0 % 0

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนสายนางพร้อม หมู่ที 8 
ตําบลถําใหญ่

0 0 0 0 100 % 623,000

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยจําปาสามัคคี 3 หมู่ที 3 
ตําบลถําใหญ่

0 0 0 375,500 -100 % 0

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนสายแยกบ้านผู้ใหญ่พล 
- สีแยกห้วยขัน หมู่ที 10 ตําบลถําใหญ่

0 0 0 0 100 % 837,000

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโรงสี - ถนนตก หมู่ที 4 
ตําบลถําใหญ่

0 0 0 1,902,200 -100 % 0

5. โครงการปรับปรุงถนนปูทับผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
ถนนสายบนควร - เขาหน้าแดง หมู่ที 5-
10    

0 2,660,000 0 0 0 % 0

5. โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยก
ข้างบ้านผู้ใหญ่วิรัตน์ - ถนน คสล. สาย
หน้าผึงหมู่ที 5 ตําบลถําใหญ่

0 0 0 0 100 % 205,500
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7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
ทองคําขาว หมู่ที 7    0 190,000 0 0 0 % 0

7. โครงการปรับปรุงุถนนสายควนยาง 
หมู่ที 5 0 0 474,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านบนควน หมู่ที 10 744,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยหาดทรายขาว หมู่ที 4 1,344,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายวังปริง หมู่ที 1 1,870,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายวังไทร หมู่ที 6 ตําบลถําใหญ่ 
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

410,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน สายควนอูก 2 ปู
ทับผิวจราจรแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์
สองชัน หมู่ที 8

452,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนปูทับผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
ถําใหญ่ - ถําพระหอ หมู่ที 4-6

1,314,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายอ่าวอีแกะ 
หมู่ที 6 414,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 6,548,000 5,053,000 2,100,000 14,343,600 3,440,500

รวมงบลงทุน 6,548,000 5,053,000 2,100,000 14,343,600 3,440,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 410,062.02 441,780.2 381,885.68 500,000 -40 % 300,000

รวมเงินอุดหนุน 410,062.02 441,780.2 381,885.68 500,000 300,000

รวมงบเงินอุดหนุน 410,062.02 441,780.2 381,885.68 500,000 300,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 6,958,062.02 5,494,780.2 2,481,885.68 14,843,600 3,740,500
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,441,200 754,274 510,496 748,000 6.95 % 800,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 57,785 21,970 8,540 58,350 242.76 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,498,985 776,244 519,036 806,350 1,000,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7,750 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 391,500 421,580 449,042 400,000 -37.5 % 250,000

วัสดุอืน 99,450 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 498,700 421,580 449,042 405,000 255,000

รวมงบดําเนินงาน 1,997,685 1,197,824 968,078 1,211,350 1,255,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 0 0 0 0 100 % 3,500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 109,255 250,748.4 283,870.83 669,850 -92.54 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 109,255 250,748.4 283,870.83 669,850 3,550,000

รวมงบลงทุน 109,255 250,748.4 283,870.83 669,850 3,550,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 2,106,940 1,448,572.4 1,251,948.83 1,881,200 4,805,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 12,856,746.92 11,805,331.52 8,926,359.37 23,435,590 14,890,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายโครงการรดนําดําหัวผู้สูง
อายุ 0 0 100,000 0 100 % 100,000

1. ค่าใช้จ่ายโครงการรดนําดําหัวผู้สูง
อายุ    0 195,276 0 0 0 % 0

2. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่ง
เสริมกลุ่มอาชีพ ม.1-10 0 0 16,987.5 5,000 300 % 20,000

3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ป่วยเอดส์

0 0 0 5,000 100 % 10,000

3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ป่วยเอดส์   
   

0 15,415 0 0 0 % 0

4. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริม
ชุมชนตําบลถําใหญ่ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

5. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่ง
เสริมกลุ่มสตรี ต.ถําใหญ่ 0 0 0 0 100 % 20,000

5. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่ง
เสริมกลุ่มสตรี ต.ถําใหญ่    0 119,790 0 0 0 % 0

6. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่ง
เสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
เทศบาลตําบลถําใหญ่

0 0 0 20,000 0 % 20,000

7. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่ง
เสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 0 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

8. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกระบวน
การขับเคลือนแผนชุมชน 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ป่วยเอดส์

5,240 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการรดนําดําหัวผู้สูงอายุ 199,990 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 205,230 330,481 116,987.5 70,000 220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 51,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 51,000 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 205,230 381,481 116,987.5 70,000 220,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เต้นท์โค้ง ขนาด 5*8*2 เมตร 0 69,000 0 0 0 % 0

- โต้ะขาวเอนกประสงค์ พับได้ 0 60,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- เครืองบดเครืองแกง 0 40,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 169,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 169,000 0 0 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 0 0 100 % 188,100

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0 0 188,100

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0 0 188,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 920,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 920,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 920,000 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 205,230 1,470,481 116,987.5 70,000 408,100

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 205,230 1,470,481 116,987.5 70,000 408,100

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาประจําตําบล    
และการแข่งขันกีฬาต่างๆ    0 583,186.55 0 0 0 % 0

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาประจําตําบลและการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ

0 0 494,738 0 100 % 300,000

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาประจําตําบลและการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ

819,669 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 819,669 583,186.55 494,738 0 330,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 39,886 0 39,980 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 39,886 0 39,980 0 30,000

รวมงบดําเนินงาน 859,555 583,186.55 534,718 0 360,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 859,555 583,186.55 534,718 0 360,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมด้านงานประเพณี    
ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน 
   

0 35,000 0 0 0 % 0

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมด้านงานประเพณีศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน

0 0 40,000 40,000 0 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมด้านงานประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน

20,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,000 35,000 40,000 40,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 20,000 35,000 40,000 40,000 40,000

วันทีพิมพ์ : 21/11/2561  10:42:02 หน้า : 36/38



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 165,000 40,000 45,000 45,000 86.67 % 84,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 210,000 205,000 200,000 200,000 0 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 375,000 245,000 245,000 245,000 284,000

รวมงบเงินอุดหนุน 375,000 245,000 245,000 245,000 284,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 395,000 280,000 285,000 285,000 324,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,254,555 863,186.55 819,718 285,000 684,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดําเนินงาน
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล

0 0 0 5,000 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดําเนินงาน
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโยลีการ
เกษตรประจําตําบล

3,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,000 0 0 5,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 25,000 -60 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 25,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 3,000 0 0 30,000 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 3,000 0 0 30,000 20,000

รวมแผนงานการเกษตร 3,000 0 0 30,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 0 0 0 0 100 % 2,820,350

ค่าชําระดอกเบีย 0 0 0 0 100 % 836,960

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 277,124 273,870.5 0 0 100 % 270,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 9,861,410 22.7 % 12,100,000

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 2,502,800 13.15 % 2,832,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 77,500 72,000 86,500 120,000 0 % 120,000

สํารองจ่าย 683,627 30,756 32,950 1,670,086 -70.06 % 500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 451,000 480,000 1,713,069 1,929,800 -80.83 % 370,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 52,710 55,000 -9.09 % 50,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 720,000 740,000 0 0 100 % 960,620

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 331,967 0 0 % 0

รวมงบกลาง 2,209,251 1,596,626.5 2,217,196 16,139,096 20,859,930

รวมงบกลาง 2,209,251 1,596,626.5 2,217,196 16,139,096 20,859,930

รวมงบกลาง 2,209,251 1,596,626.5 2,217,196 16,139,096 20,859,930

รวมแผนงานงบกลาง 2,209,251 1,596,626.5 2,217,196 16,139,096 20,859,930

รวมทุกแผนงาน 39,484,752.3 40,972,752.01 39,630,649.79 71,642,000 77,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลถําใหญ่

อําเภอ ทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 77,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 13,495,890 บาท
งบบุคลากร รวม 9,736,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,800 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี  จํานวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,400 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี
และทีปรึกษานายกเทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลและสมาชิกสภา
เทศบาล  ดังนี
-ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 190,080 บาท
-ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 155,520 บาท
-ค่าตอบแทนเลขานุการสภาเทศบาล จํานวน 120,960 บาท
-ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 1,088,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,888,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,040,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 12 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 480,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
ส่วนท้องถินทีควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 410,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,870,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง จํานวน 12 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 88,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 
เช่น ค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 3,661,490 บาท
ค่าตอบแทน รวม 660,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท
.   ตามทีได้รับการแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที และทีได้รับ
มอบหมาย เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง ,ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีใน
การเลือกตัง เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ,เงินรางวัล,ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตาม   คําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามระเบียบของทาง
ราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 300,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 180,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง
ประจํา นายกเทศมนตรีทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 1,681,490 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบีย
ประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 120,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
   เพือจ่ายเป็นเงินค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน
และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึงเบิกจ่าย
ตามระเบียบทีกําหนดไว้ โดยให้ตังงบประมาณในอัตราไม่เกินร้อยละ 1
 ของรายได้จริงในปีทีล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงิน
จ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมี
ผู้อุทิศให้

- ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการ
  เพือจ่ายเป็นเงินค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน 
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับการแต่งตังตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการ ของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการประชุม  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย 
ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548

- ค่าใช้จ่ายเกียวกับงานรัฐพิธีต่างๆ 
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ 
เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม,
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเฉลิมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ฯลฯ 
ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน จํานวน 3,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถของเทศบาล ฯลฯ
- ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 3,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล เพือมอบให้แก่บุคคลทีทํา
คุณประโยชน์แก่เทศบาลตามความจําเป็นในนามของเทศบาล

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 15,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่าดอกไม้ 
ธูปเทียน ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการจัดงานวัน
เทศบาล
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติ
งานประจําปีของเทศบาล จํานวน 1 ครัง
- ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลือนทีพบประชาชน จํานวน 25,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเคลือนทีสําหรับบริการ
ประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสือประชาสัมพันธ์เกียวกับกิจการเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําสือโฆษณาสือประชาสัมพันธ์
กิจการเทศบาล เช่น แผ่นพับ สปอร์ทวิทยุ จดหมายข่าว ฯลฯ 
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- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําพนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน 
และกลุ่มองค์กรต่างๆ

จํานวน 200,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
ของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง 
ผู้นําชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ เพือเป็นค่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าเบีย
เลียง ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 702,490 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี กรณีครบวาระ หรือมีตําแหน่งว่างลง
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 
ในการจัดงานและพิธีต่าง ๆ ฯลฯ
- โครงการเปิดการท่องเทียวถําใหญ่สู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิดการท่องเทียวถําใหญ่สู่ประชาคม
อาเซียน ฯลฯ

- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่คณะผู้
บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
เทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ซึงประกอบไปด้วย ค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ค่าบํารุง
รักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซม สิงก่อสร้าง ยก
เว้น บํารุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1234 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27มิ.ย. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
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ค่าวัสดุ รวม 585,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น  เก้าอี
พลาสติก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์  แผง
กันห้อง สิงพิมพ์
ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ และ ค่าจัดซือธงชาติ  ธงตรา
สัญลักษณ์ ภปร. สก. เสาไม้ ฯลฯ ตามโครงการประดับธงชาติและธงตรา
สัญลักษณ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีนาถ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฯลฯ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ 
ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา กระติกนําร้อน กระจกเงา นําดืม (ทีซือจาก
ภาคเอกชน) สําหรับบริการประชาชน ฯลฯ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี  
นํามันเบรก ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง กรวยจราจร ฯลฯ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสงเครืองอ่านและ
เครืองบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 735,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานเทศบาลและในทีสาธารณะ
ทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เช่นอาคารอเนกประสงค์ต่างๆ ฯลฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงานเทศบาลและในทีสาธารณะ 
ทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เช่น อาคารอเนกประสงค์ต่างๆ ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 180,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐานและโทรศัพท์เคลือนที ในการติดต่อ
ราชการ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว 
และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 35,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า
ตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ

งบลงทุน รวม 71,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- ชันเก็บเอกสาร  จํานวน 2 ตู้ จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเก็บเอกสาร แบบ 2 ชัน บานเลือน  
ล็อคกุญแจได้ จํานวน 2 ตู้
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน  1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และ
มีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวนผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วย หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (802.11b, g, n) 
และ Bluetooth 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ณ วันที 21 เมษายน 2560) 
      โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ซึงเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองบิน เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึง
ไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 

งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาหลวงเสน
ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรือจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินระดับอําเภอ อําเภอทุ่งสงประจําปี พ.ศ. 2561 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559  
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 7,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสง 
ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปี 2561 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมเพือทบทวน เพิม
เติม และเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสีปี เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ

งานบริหารงานคลัง รวม 4,691,500 บาท
งบบุคลากร รวม 3,500,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,500,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,890,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน 9 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 170,500 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
ส่วนท้องถินทีควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 251,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี  จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 165,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  
เช่น  ค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 1,076,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 194,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามระเบียบของทาง
ราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง
ประจํา นายกเทศมนตรีทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบีย
ประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าซักฟอก  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 350,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือเพิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ เช่น  การให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที,
ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 120,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ซึงประกอบไปด้วย ค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ค่าบํารุง
รักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซม สิงก่อสร้าง ยก
เว้น บํารุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1234 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27มิ.ย. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น  เก้าอีพลาสติก 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม ตรายาง  แบบพิมพ์ แผงกันห้อง 
สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
  
      โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 85,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เครือง
อ่านและเครืองบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีในการติดต่อทางราชการ
รวมถึงค่าบํารุงรักษาโทรศัพท์ของกองคลัง

งบลงทุน รวม 115,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 115,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
-  เก้าอีสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบล้อเลือน ปรับระดับสูงตํา
ได้ จํานวน 2 ตัว ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานกองคลัง
-  เก้าอีหัวกลม จํานวน 4,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีหัวกลม จํานวน 2 ตัว ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานกองคลัง
- ชันไม้เก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันไม้เก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 4 ชัน จํานวน 1
 ตู้ 
ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานกองคลัง
- ตู้ไม้เก็บระวางแผนที จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้ไม้เก็บระวางแผนที จํานวน 1 ตู้ 
เป็นตู้โครงไม้เนือแข็งปุลามิเนตลายไม้ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร 
ลึก 0.85 เมตร สูง 2.00 เมตร ประตูบานเปิดคู่ติดกระจกใส  
ติดลูกล้อสามารถเลือนได้ 
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 24,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือน
กระจก 2 บาน 2 ชัน จํานวน 3 ตู้ สําหรับจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารภายใน
กองคลังเพือใช้งานได้สะดวกและป้องกันการสูญหายของเอกสาร
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครือง จํานวน 22,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน   
 - (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)   
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
          (4 core) จํานวน 1 หน่วย   
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี    
 1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
             ขนาดได้ไม่น้อยกว่า 2 MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
             พืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz  และมีหน่วยประมวลผล
             ด้านกราฟิก ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ   
 2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
             ขนาดได้ไม่น้อยกว่า 6 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
             พืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz    
 - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
          อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี   
 1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
            ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ   
 2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
            ผลกลาง แบบ Graphics  Processing Unit  ทีสามารถใช้
หน่วย
            ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
 3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก 
            แบบ Onboard  Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วย  
            ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
            มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
            มีขนาดไม่น้อย 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) 
            ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
     หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
            จํานวน  1 หน่วย   
 - มี DVD-RW หรือดีว่า จํานวน 1 หน่วย   
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
          แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
         1 ช่อง    
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์   
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
          600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ซึงเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองบิน เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึง
ไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 6,712,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,055,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,055,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,035,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 4 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
ส่วนท้องถินทีควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 1,137,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
ตามทีได้รับการแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที และทีได้รับ
มอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน อปพร.,เงินรางวัล ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
ตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 983,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 655,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็น
     - ค่าจ้างเหมาค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบีย
ประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
     - ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 60,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 4007 ลงวันที 13 กรกฎาคม 2559  
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- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. และฝึกทบทวน สมาชิก อปพร. จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.การฝึกทบทวน
สมาชิก อปพร. เช่น การพัฒนาศักยภาพ อปพร.ด้านงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  การอบรมให้ความรู้การแก้ปัญหาภัยแล้งใน
ชุมชน เพือจ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ

- โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกียวกับสาธารณภัย จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกียว
กับสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ภัยจากนําท่วม  ภัยจากดินโคลนถล่ม ฯลฯ
- โครงการป้องกันแก้ไขป้ญหาไฟป่าและหมอกควันในพืนทีของเทศบาล
ตําบลถําใหญ่ และป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

จํานวน 50,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันแก้ไขป้ญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพืนทีของเทศบาลตําบลถําใหญ่ และป่าสงวนแห่งชาติตาม
ภารกิจถ่ายโอน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่น การฝึกอบรมเจ้า
หน้าที/อาสา
สมัครป้องกันไฟป่า จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟ
ป่า จัดทําแนวกันไฟในพืนทีเสียงต่อการเกิดไฟป่าประชาสัมพันธ์ผ่านสือ
ต่าง ๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามจํานวนเป้าหมายทีศูนย์
ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดอําเภอ (ศป.ปส.อ.) กําหนด

จํานวน 65,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริมการบําบัดฟืนฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพ
ยา
เสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ทีผ่านการบําบัดฟืนฟู 
เป้าหมายทีศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดอําเภอ (ศป.ปส.อ
.) กําหนด
ในอัตราคนละ 6,500 บาท
    ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที นศ 0023.3/ว 4257 
ลงวันที 18 สิงหาคม 2559

- โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย เช่น ภัย
จากนําท่วม ภัยจากดินโคลนถล่ม ภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ
- โครงการร่วมระหว่างสถานีตํารวจภูธรทุ่งสงกับเทศบาลตําบลถําใหญ่ จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการร่วมระหว่างสถานีตํารวจภูธรทุ่งสง
กับเทศบาลตําบลถําใหญ่ ดังนี 
1)โครงการจัดทําป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 
2)โครงการจัดตังเครือข่ายป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด

- โครงการร่วมระหว่างอําเภอทุ่งสงกับเทศบาลตําบลถําใหญ่ เพือการ
ปรองดองสมานฉันท์ สร้างความสุขอย่างยังยืน

จํานวน 3,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการร่วมระหว่างอําเภอทุ่งสงกับเทศบาล
ตําบลถําใหญ่เพือการปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยังยืน
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ซึงประกอบไปด้วย ค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ค่าบํารุง
รักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซม สิงก่อสร้าง ยก
เว้น บํารุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1234 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27มิ.ย. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560

ค่าวัสดุ รวม 68,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายอากาศ หรือ เสาอากาศ
สําหรับวิทยุ จานรับสัญญาณ หม้อแปลงไฟฟ้าไฟฉายสปอร์ตไลท์ ฯลฯ 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งสําหรับรถยนต์ส่วนกลางใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่นแบตเตอรี กรวยจราจร กระบอง
ไฟ 
ยางนอก ยางใน ฯลฯ     
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
เบนซิน ดีเซล  นํามันเครือง  ฯลฯ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายเช่น เสือผ้า  
เครืองแต่งกาย  เสือสะท้อนแสง หมวกนิรภัย ฯลฯ
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น สายส่งนํา หัวดูดนํา หัวฉีด
นํา 
ข้อต่อ ข้อแยก ฯลฯ
      โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
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งบลงทุน รวม 4,520,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,520,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- จัดซือรถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงชนิดถังนําในตัว จํานวน 1 คัน จํานวน 4,500,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงชนิดถังนําในตัว 
จํานวน 1 คัน  
คุณสมบัติพืนฐาน ดังนี
- รถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงชนิดถังนําในตัว แบบถังเหลียมขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ เครืองดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกําลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า พร้อมติดตังเครืองสูบนําและติดตัง
ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแผงยาว     
        โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ซึงเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองบิน เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึง
ไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,142,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,173,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,173,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 928,220 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  จํานวน 3 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
ส่วนท้องถินทีควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินปรับเพิม
ตามคุณวุฒิ,เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 946,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 113,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามคําสังทีได้รับมอบหมาย  ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบของทาง
ราชการ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ทีมี
สิทธิ ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541

ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็กเล็ก ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าถ่ายเอกสารค่าเบียประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าซักฟอก ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติด
ตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ตามโครงการต่างๆ ฯลฯ จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ตามโครงการต่าง ๆ 
เช่น โครงการเกียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็น ค่าจัดประชุม อบรมสําหรับการจัดทําแผนการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม ของกองการศึกษา และแผนงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา
ในสังกัด โดยจ่าย เป็นค่าอาหาร  เครืองดืม วิทยากร ค่าสถานที ค่าจัดทํา
เล่ม เอกสารและอืน ๆ เกียวข้อง

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน

- ค่าใช้จ่ายในการอบรม พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
- ตังไว้เพือจ่ายเป็น ค่าในการอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การทําแผนการสอนการวัด ประเมินผล 
การศึกษา การจัดการเรียนรู้และเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก การพัฒนาทักษะ
การสอน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิยากร ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสถานที และค่าอืน ๆ ทีเกียวข้อง

- โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค และระดับประเทศ จํานวน 40,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียน ของ ศพด. เข้าร่วมการแข่ง
ขัน ทักษะวิชาการระดับภาคใต้ และระดับประเทศ
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ซึงประกอบไปด้วย ค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ค่าบํารุง
รักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซม สิงก่อสร้าง ยก
เว้น บํารุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1234 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27มิ.ย. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560

ค่าวัสดุ รวม 51,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ  เช่น เก้าอี
พลาสติก  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม ตรายางแบบพิมพ์ แผง
กันห้อง สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ 
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักไฟ,ฟิวส์ ฯลฯ   
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด,ไม้ถูพืน 
ถ้วยชาม ฯลฯ   
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ
 
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เครืองอ่าน
และเครืองบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีในการติดต่อทางราชการ 
รวมถึงค่าบํารุงรักษาโทรศัพท์ของกองการศึกษา
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งบลงทุน รวม 23,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- เครืองโทรสาร จํานวน 18,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่ง
เอกสารได้ครังละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ซึงเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองบิน เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึง
ไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,617,160 บาท
งบบุคลากร รวม 2,705,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,705,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,295,420 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจ่าย
เป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 9 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 360,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง (ค่าจ้างผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก) 
เช่น ค่าครองชีพชัวคราว   ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 3,995,140 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก,ครู ค.ส. ๑ 
    ถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4
/ว 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 1,962,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา วันวิชาการ ศพด. จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา
ในสังกัด การยกย่องเด็กเล็กผู้มีผลการเรียนรู้ทีดี การมอบประกาศนียบัตร
ผู้สําเร็จการศึกษา ฯลฯ
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- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ตามโครงการต่าง ๆ 
เช่น โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการศึกษาโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของสถาน
ศึกษาในสังกัด

จํานวน 50,000 บาท

- ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ การจัดประสบการณ์สําหรับเด็กเล็ก ของสถานศึกษาใน
สังกัด เช่น กิจกรรมกีฬาเด็กเล็ก กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ที การประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน กิจกรรมทางศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมอืน ๆ 
ทีเกียวข้อง ฯลฯ

- โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 40,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
- โครงการส่งเสริมการเรียนนอกสถานที จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : รายหัว)

จํานวน 459,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว) 
เพือสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย์ 
จํานวนทังหมด 270 คน อัตราคนละ 1,700 บาท ดังนี
1.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดไตรวิทยาราม  
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาแย้ม  
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนําพุ  
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.2/ว 801
ลงวันที 11 มีนาคม 2551 และกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว
 3301 
ลงวันที 14 มิถุนายน 2560

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 1,323,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา/จัดหาอาหาร จ้างเหมา
ในการประกอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์ จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ใน ศพด. ทีได้รับถ่าย
โอน จํานวน 270 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน ให้ข้อมูลเด็ก
จํานวนเด็ก ณ 10 มิถุนายน 2560 ดังนี
1.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดไตรวิทยาราม  
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาแย้ม 
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนําพุ      
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ซึงประกอบไปด้วย ค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ค่าบํารุง
รักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซม สิงก่อสร้าง ยก
เว้น บํารุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1234 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27มิ.ย. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560

ค่าวัสดุ รวม 1,968,140 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น เก้าอี
พลาสติก  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ แผง
กันห้อง สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ สําหรับใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลจํานวน 3 ศูนย์ 
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 
จํานวน 3 ศูนย์ 
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 13,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด 
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา กระติกนําร้อน กระจกเงา 
นําดืม (ทีซือจากภาคเอกชน) ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล จํานวน 3 ศูนย์ 
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,849,140 บาท
ค่าจัดซือวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาล อายุ 2-5 ปี ในศพด. ทีอปท.จัดตังเองและรับถ่ายโอน
จํานวน  270 คน อัตราคนละ 7.37 บาท : วัน ใช้ข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 
มิ.ย. 2560 จํานวน 260 วัน  จํานวน 517,380 บาท ดังนี
  1.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดไตรวิทยา 
  2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาแย้ม   
  3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนําพุ  
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลถําใหญ่ จํานวน 3 ศูนย์

- ค่าจัดซือวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานในเขตตําบลถําใหญ่
จํานวน 5 โรงเรียน จํานวน 695 คน อัตราคนละ 7.37 บาท : วัน 
จํานวน 260 วัน จํานวน 1,331,760 บาท ดังนี
1. โรงเรียนบ้านนําพุ 
2. โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 
3. โรงเรียนบ้านจําปา 
4.โรงเรียนวัดถําใหญ่  
 5.โรงเรียนมหาราช 3  
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้ต่าง ๆ แปรงทาสี ปูนซิ
เมนต์ กระเบือง ทราย 
โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย์) 
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ นํายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ สําลี  ผ้าพันแผล เครืองวัด
อุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟาเรด ฯลฯ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3
 ศูนย์) 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธ์พืช ฯลฯ 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย์) 
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย์) 
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วันทีพิมพ์ : 21/11/2561  10:42:20 หน้า : 21/43



วัสดุกีฬา จํานวน 15,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย์) 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสงเครืองอ่าน
และเครืองบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย์)
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3
 ศูนย์)
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 35,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล จํานวน 3 ศูนย์

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 
จํานวน 3 ศูนย์

งบลงทุน รวม 176,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 176,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- เครืองปรับอากาศ จํานวน 108,600 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 26,000 บีทียู 
จํานวน 3 เครือง พร้อมติดตังเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ให้ ศพด.
ทัง 3 ศูนย์ 
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

- ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 ชัน มีฝากระจกปิด 
จํานวน 2 ตู้
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน   
 - (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)   
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
          (4 core) จํานวน 1 หน่วย   
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี    
 1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
             ขนาดได้ไม่น้อยกว่า 2 MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
             พืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz  และมีหน่วยประมวลผล
             ด้านกราฟิก ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ   
 2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
             ขนาดได้ไม่น้อยกว่า 6 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
             พืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz    
 - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
          อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี   
 1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
            ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ   
 2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
            ผลกลาง แบบ Graphics  Processing Unit  ทีสามารถใช้
หน่วย
            ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
 3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก 
            แบบ Onboard  Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วย  
            ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
            มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
            มีขนาดไม่น้อย 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) 
            ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
     หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
            จํานวน  1 หน่วย   
 - มี DVD-RW หรือดีว่า จํานวน 1 หน่วย   
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
          แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
         1 ช่อง    
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์   
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
          600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย   
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- เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน  1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และ
มีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวนผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วย หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (802.11b, g, n) 
และ Bluetooth 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ณ วันที 21 เมษายน 2560) 
      โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
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- เครืองพิมพ์ จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครือง
 คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครือง เดียวกัน 
– มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
– สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ 
– สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ซึงเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองบิน เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึง
ไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558   
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,740,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,740,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,740,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็ก ในเขตพืนทีเทศบาลตําบลถําใหญ่ จํานวน 5 โรงเรียน 
เด็กนักเรียน จํานวน 685 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
จํานวน 2,740,000 บาท ดังนี
1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านนําพุ 
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านนําพุ สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดหา
อาหารกลางวันสําหรับเด็ก 
2.อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม  
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดหา
อาหารกลางวันสําหรับเด็ก
3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านจําปา 
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านจําปา สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดหา
อาหารกลางวันสําหรับเด็ก
4.อุดหนุนโรงเรียนวัดถําใหญ่ 
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนวัดถําใหญ่ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดหา
อาหารกลางวันสําหรับเด็ก
5.อุดหนุนโรงเรียนมหาราช 3  
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนมหาราช 3 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดหา
อาหารกลางวันสําหรับเด็ก
    (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560)

       

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,078,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,841,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,841,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,041,300 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น 
เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ,เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการส่วนท้องถินทีควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,600,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง จํานวน 13 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 130,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 
เช่น ค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 98,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
ตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  
ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการศึกษาบุตร
ของข้าราชการส่วนท้องถิน

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบีย
ประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าซักฟอก  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
- ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ทีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที
ทีเกียวข้อง ฯลฯ
- ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมต่าง ๆ 
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับการแต่งตัง
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการ ของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิน หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ซึงประกอบไปด้วย ค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ค่าบํารุง
รักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซม สิงก่อสร้าง ยก
เว้น บํารุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1234 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27มิ.ย. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น เก้าอี
พลาสติก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ แผง
กันห้องสิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ 
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสงเครืองอ่านและ
เครืองบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ 
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีในการติดต่อทางราชการ
รวมถึงค่าบํารุงรักษาโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
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งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน      
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
          (4 core) จํานวน 1 หน่วย   
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี    
 1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
             ขนาดได้ไม่น้อยกว่า 2 MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
             พืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz  และมีหน่วยประมวลผล
             ด้านกราฟิก ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ   
 2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
             ขนาดได้ไม่น้อยกว่า 6 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
             พืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz    
 - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
          อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี   
 1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
            ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ   
 2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
            ผลกลาง แบบ Graphics  Processing Unit  ทีสามารถใช้
หน่วย
            ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
 3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก 
            แบบ Onboard  Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วย  
            ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
            มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
            มีขนาดไม่น้อย 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) 
            ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
     หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
            จํานวน  1 หน่วย   
 - มี DVD-RW หรือดีว่า จํานวน 1 หน่วย   
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
          แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
         1 ช่อง    
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์   
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
          600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ซึงเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองบิน เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึง
ไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 375,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบียประกัน ค่าระวาง
บรรทุก ค่าซักฟอก  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
3.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์รักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชนต้นแบบรักษ์สิงแวด
ล้อม เป็นการปลูกฝังเยาวชนให้จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมราชาติทีมีในตําบลถําใหญ่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ซึงประกอบไปด้วย ค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ค่าบํารุง
รักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซม สิงก่อสร้าง ยก
เว้น บํารุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1234 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27มิ.ย. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560

ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี  
นํามันเบรก ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง กรวยจราจร ฯลฯ 
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ 
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์
สายยาง นํายาต่าง ๆ ฯลฯ 
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์  ฯลฯ 
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น ชุดเครืองแบบรองเท้า ฯลฯ 
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถจัดเข้าวัสดุประเภทอืน
ได้  เช่น ถังขยะ ฯลฯ 
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ซึงเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองบิน เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึง
ไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 6,345,400 บาท
งบบุคลากร รวม 3,290,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,290,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,600,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน  6 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 170,400 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
ส่วนท้องถินทีควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,400,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง จํานวน 10 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 
เช่น ค่าครองชีพชัวคราว  ฯลฯ
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งบดําเนินงาน รวม 2,507,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 275,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตามทีได้รับการแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าทีและทีได้รับ
มอบหมาย เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง ,คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ,เงินรางวัล,เบีย
ประชุมคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 170,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541

ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเบียประกัน  ค่าระวางบรรทุก  ค่าซักฟอก  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตังเครือง
รับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ซึงประกอบไปด้วย ค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ค่าบํารุง
รักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซม สิงก่อสร้าง ยก
เว้น บํารุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1234 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27มิ.ย. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
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ค่าวัสดุ รวม 1,370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ  เช่น  เก้าอี
พลาสติก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม ตรายาง แบบ
พิมพ์   แผงกันห้องกันสิงพิมพ์
ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ 
         โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฯลฯ 
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 550,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ดังนี
    - กระเบือง ทราย อิฐ สังกะสี ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ 
250,000 บาท    
 - ค่าจัดซือวัสดุหินคลุก  300,000 บาท 
      โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แบตเตอรี นํามัน
เบรก  ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง กรวยจราจร ยางนอก ยาง
ใน กระจกโค้ง ฯลฯ 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
เบนซิน ดีเซล  นํามันเครือง  ฯลฯ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเคมีพันธ์ คลอรีน โพลีอะลูมิเนียม
คลอไรด์ (TAC) แอลกอฮอล์ สายยาง ถุงมือ นํายาต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสงเครืองอ่านและ
เครืองบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ  ฯลฯ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีในการติดต่อ
ทางราชการรวมถึงค่าบํารุงรักษาโทรศัพท์ของกองช่าง

งบลงทุน รวม 548,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 548,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
- เครืองสูบนํา จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนํา Submersible 
ปัมหอยโข่ง หมู่ที 1-10 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- เครืองมือวัดไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมือวัดไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะ ดังนี
- ชนิด DIGITAL CLAMP METERS
- วัดค่า Dc.,Ac. Volt 
และ Ac current ,Resistance.Capacitance.          
      โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
 ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  ชุด 
ซึงมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี      
  -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก 
(4 core)     
หรือ  8  แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีสัญญาณความเร็วนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.4 GHz  จํานวน  1  หน่วย     
-  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory   ไม่น้อยกว่า 8  MB  สําหรับ
แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory       
  - มีช่องเชือมระบบเครือข่าย (Network lnterface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T     
 หรือดีกว่าจํานวน ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง      
  - รองรับการทํางานได้อย่างน้อย ดัง
นี Rond Robin, High Availability,     
Layer4 Load Balance และ Layer7  Load Balance   
  - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตราฐาน HTTPS ได้เป็นอย่าง
น้อย     
  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6     
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- เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดําสําหรับกระดาษ A3 จํานวน 53,000 บาท
 คุณสมบัติพืนฐาน ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi   
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อ
นาที (ppm)      
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)      
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB   
- มีช่องเชือม (Imterface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง      
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  lnterface) 
แบบ 10/100 Base - T  หรือดีกว่าไม่น้อยกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง   
- สามารถใช้ได้กับ A3 , A 4 , Legal  และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250  แผ่น      

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 400,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ซึงเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซม บํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
      โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,740,500 บาท
งบลงทุน รวม 3,440,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,440,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเล้าหมู หมู่ที 2 จํานวน 1,105,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเล้าหมู 
หมู่ที 2  ตําบลถําใหญ่  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
ระยะทาง  500  เมตร  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  2,000  ตารางเมตร พร้อม
วางท่อระบายนําขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 X 100 (มอก.ชัน 3)  
จํานวน 7 ท่อน  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายถาวร) 
จํานวน 1 ป้าย ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน และแผนพัฒนาท้อง
ถิน
สีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) ในปี 2561 หน้าที 168  ลําดับที 98  
2. โครงการก่อสร้างฝายนําล้นสายวังปริง หมู่ที 1 ตําบลถําใหญ่ จํานวน 670,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายนําล้นสายวังปริง หมู่ที 1 ตําบลถํา
ใหญ่  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 17.00 เมตร  สูงเฉลีย 1.50 เมตร 
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลถําใหญ่กําหนด) พร้อมติด
ตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จํานวน 1 ป้าย ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน  และแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ในปี 2561 หน้าที 135  ลําดับที 12        
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3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายนางพร้อม หมู่ที 
8 
ตําบลถําใหญ่

จํานวน 623,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายนางพร้อม หมู่ที 8 ตําบลถําใหญ่  ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ระยะทาง  415 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,459 
ตารางเมตร  (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลถําใหญ่
กําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(ป้ายถาวร) จํานวน  1 ป้าย ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  และแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) ในปี 2561 หน้าที 187  ลําดับ
ที 171        
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายแยกบ้านผู้ใหญ่
พล - สีแยกห้วยขัน หมู่ที 10 ตําบลถําใหญ่

จํานวน 837,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสามแยกบ้านผู้ใหญ่พล - สีแยกห้วยขัน หมู่ที 10 ตําบลถําใหญ่ 
ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  ระยะทาง 508 เมตร 
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 2,032 ตารางเมตร  (ตามรายละเอียดแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลถําใหญ่กําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ(ป้ายถาวร) จํานวน 1 ป้าย ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  และแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) ในปี 2561
 หน้าที 149 
 ลําดับที 27        
5. โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกข้างบ้านผู้ใหญ่วิรัตน์ - ถนน คสล. 
สายหน้าผึงหมู่ที 5 ตําบลถําใหญ่

จํานวน 205,500 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงวัสดุหินคลุก  
จํานวน  261  ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 %  
STANDARD PROCTOR  DENSITY  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 435 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร พร้อมติด
ตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จํานวน  1 ป้าย ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564
) ในปี 2561 หน้าที 155 ลําดับที 47   

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 300,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอทุ่งสง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอร่อนพิบูลย์
      ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า หมู่ที 1 - 10 
      (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 ) 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 4,805,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,255,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 800,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมากําจัดขยะโดยวิธีฝัง
กลบ
จ้างเหมาจัดเก็บขนขยะมูลฝอยไปกําจัด จ้างเหมาพนักงานประจํารถ
ขยะ ฯลฯ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ซึงประกอบไปด้วย ค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ค่าบํารุง
รักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซม สิงก่อสร้าง ยก
เว้น บํารุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1234 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27มิ.ย. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560

ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี 
นํามันเบรก ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง กรวยจราจร ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 

งบลงทุน รวม 3,550,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,550,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จํานวน 3,500,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย รถชนิด 6 ล้อ 
จํานวน 1 คัน    
คุณสมบัติพืนฐาน ดังนี
- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย รถชนิด 6 ล้อ  ขับเคลือนเครืองยนต์ดีเซล 6
 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายติดตังตู้
บรรทุกขยะ มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร พืนตู้สร้างด้วย
สแตนเลส ชุดอัด
ทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 
2,500 ปอนด์ ต่อตารางนิว มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง
      โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ซึงเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองบิน เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึง
ไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 408,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายโครงการรดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรดนําดําหัวผู้สูงอายุ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ม.1-10 จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ในหมู่ที 1-10 เช่น กลุ่มเลียงสัตว์,ฯลฯ
3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ป่วยเอดส์

จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทีบ้าน(อผส.) คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ
4. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมชุมชนตําบลถําใหญ่ จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนตําบลถํา
ใหญ่ เช่น อุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้เพือบริการสาธารณะของชุมชน 
หรือกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ฯลฯ
5. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสตรี ต.ถําใหญ่ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสตรีตําบลถํา
ใหญ่ เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสตรี ฯลฯ
6. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
เทศบาลตําบลถําใหญ่

จํานวน 20,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบ
ครัวในชุมชนเทศบาลตําบลถําใหญ่ เช่น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตําบลถําใหญ่ ฯลฯ
7. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน เช่น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชนในชุมชนเทศบาล
ตําบลถําใหญ่ ฯลฯ

8. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกระบวนการขับเคลือนแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคม/ผู้นําชุมชน 
เพือเพิมศักยภาพการขับเคลือนแผนชุมชนระดับชุมชน และระดับตําบล  
เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ฯลฯ

งบรายจ่ายอืน รวม 188,100 บาท
รายจ่ายอืน รวม 188,100 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 188,100 บาท
- ค่าชดใช้คืนเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน
      ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ให้กับอําเภอทุ่งสง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0310.3/0132 
ลงวันที  11 มกราคม 2551)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประจําตําบลและการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ

จํานวน 300,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬากรณีเทศบาล เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท และ กรณีเทศบาลส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต่างๆ กับหน่วยงานอืน ๆ เช่น ค่าอาหาร เครือง
ดืม เวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีเทศบาลส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาต่าง ๆ  กับหน่วยงานอืน ๆ เช่น ค่าชุด อุปกรณ์กีฬา เครืองดืม 
เวชภัณฑ์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬาให้ศูนย์กีฬาเขต 1/2 เช่น ลูก
ฟุตบอล ตะกร้อ ลูกบาสเก็ตบอล ฯลฯ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 324,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านงานประเพณีศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน

จํานวน 40,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ การทํานุ
บํารุง ฟืนฟู สืบทอดด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน เช่น
โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ โครงการจัดกิจกรรมวันลอย
กระทง โครงการปฏิบัติธรรม
โครงการยกย่องคนดีศรีถําใหญ่ ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 284,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 284,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 84,000 บาท

1.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสงจํานวน 15,000 บาท 
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสงตาม
โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจําปี  2561
2.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสงจํานวน  65,000 บาท
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสง ตาม
โครงการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอําเภอทุ่งสง ประจําปี 2561
3.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสงจํานวน 4,000 บาท
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสง 
ตามโครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึนธาตุ ประจําปี 2561
  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559  

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 200,000 บาท
1.อุดหนุนวัดไตรวิทยาราม จํานวน 40,000 บาท 
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดไตรวิทยาราม ในการจัดงานประเพณี
ชักพระ
2.อุดหนุนวัดถําใหญ่ จํานวน 40,000 บาท 
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดถําใหญ่ ในการจัดงานประเพณีชัก
พระ
3.อุดหนุนวัดนาตาแย้มธรรมาราม  จํานวน 40,000 บาท 
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดนาตาแย้มธรรมมารามในการจัดงาน
ประเพณีชักพระ  
 4.อุดหนุนสํานักสงฆ์ถําพระหอ  จํานวน 40,000 บาท 
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สํานักสงฆ์ถําพระหอ ในการจัดงาน
ประเพณีชักพระ    
5.อุดหนุนวัดจําปาวนาราม  จํานวน 40,000 บาท 
  ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดจําปาวนาราม ในการจัดงานประเพณี
ชักพระ
  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดําเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล

จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เช่น การจัดทําแผนพัฒนาการ
เกษตร การรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม การฝึกอบรมอาชีพ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช พันธ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา ปุ๋ย อุปกรณ์ 
ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 20,859,930 บาท
งบกลาง รวม 20,859,930 บาท
งบกลาง รวม 20,859,930 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 2,820,350 บาท

1. ค่าชําระเงินต้นหนี ก.ส.ท. ตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน เลข
ที 1583/26/2559 ฉบับลงวันที 24 ธันวาคม 2558 จํานวน 920,350
 บาท     
     ตังไว้เพือจ่ายชําระเงินต้นหนีกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กู้เพือ
สมทบ
ก่อสร้างถนนสายสายไสใหญ่ - นําตกโยง และก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ประกอบตัวอาคารสํานักงานเทศบาล  ยอดเงินกู้ 10,550,575 บาท     
    ตามหนังสือสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
ที มท 0808.4/4519 ลงวันที 29 มิถุนายน 2560

2. ค่าชําระเงินต้นเงินกู้ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเกษตร อําเภอทุ่งสง 
ตามสัญญากู้เงิน น.(ว) (พสตน.) 2801/2559 ลงวันที 21
 ธันวาคม 2559จํานวน  1,900,000  บาท 
     ตังไว้เพือจ่ายชําระเงินต้นเงินกู้ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเกษตร 
อําเภอทุ่งสง กู้เพือเป็นค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล
    ตามหนังสือธนาคารกรุงไทย ที สธ.(นศ.)1421/2558 
ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2558

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 836,960 บาท
1. ค่าชําระดอกเบีย หนี ก.ส.ท. ตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน เลข
ที 1583/26/2559 ฉบับลงวันที 24 ธันวาคม 2558 จํานวน 316,550
 บาท 
     ตังไว้เพือจ่ายชําระดอกเบียหนีกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กู้เพือ
สมทบ
ก่อสร้างถนนสายสายไสใหญ่ - นําตกโยง และก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ประกอบตัวอาคารสํานักงานเทศบาล  ยอดเงินกู้ 10,550,575 บาท     
     ตามหนังสือสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
ที มท 0808.4/4519 ลงวันที 29 มิถุนายน 2560

2. ค่าชําระดอกเบียเงินกู้ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเกษตร อําเภอทุ่งสง 
ตามสัญญากู้เงิน น.(ว) (พสตน.) 2801/2559 ลงวันที 21
 ธันวาคม 2559จํานวน  520,410  บาท 
     ตังไว้เพือจ่ายชําระดอกเบียเงินกู้ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเกษตร 
อําเภอทุ่งสง กู้เพือเป็นค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล
    ตามหนังสือธนาคารกรุงไทย ที สธ.(นศ.)1421/2558 
ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2558
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 270,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมโดยให้นายจ้างสมทบ
ในอัตราทีกฎหมายกําหนด

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,100,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ สําหรับผู้ทีมีสิทธิรับเงินเบียยังชีพ
ผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 5946 ลงวันที 7
 ตุลาคม 2558

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,832,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเบียความพิการให้คนพิการทีแพทย์ได้รับรองและ
ทําการวินิจฉัยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2553 (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว 3609 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 
พ.ศ. 2548  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1468 ลงวันที 27 กรกฎาคม 2559

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
ตังไว้เป็นยอดประมาณการไว้เพือการสํารองจ่ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมเท่านัน
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 370,000 บาท
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยการพิจารณาจ่ายจาก
เงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น แผงกัน
จราจร แผงสัญญาณไฟสามเหลียม ป้ายจราจร ฯลฯ
2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล 
จํานวนเงิน 280,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีสนับสนุนการจัดการสร้างสุขภาพ การ
ป้องกันโรคและการฟืนฟูสภาพแก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ
โดยสมทบไม่น้อยกว่า 50% ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรืองกําหนดหลักเกณฑ์ เพือสนับสนุนให้
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล ดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที ปี 2552 
ลงวันที 29 กันยายน 2552
3. ทุนการศึกษา  จํานวน  70,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษา สําหรับครูผู้ดูแลเด็ก ของ ศพด. ซึง
เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถินกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ที มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 960,620 บาท
ตังไว้เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
โดยตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 836,960

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 370,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 2,820,350

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 270,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 12,100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

960,620

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,832,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,400,000 1,600,000 540,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 120,000 130,000 55,000

เงินเดือนพนักงาน 1,600,000 1,041,300 3,223,640 1,035,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 836,960

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 370,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 2,820,350

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 270,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 12,100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

960,620

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,832,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,400 207,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,800 725,800

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,035,000 5,575,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 112,000 417,000

เงินเดือนพนักงาน 6,930,000 13,829,940

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 661,000 661,000

วันทีพิมพ์ : 21/11/2561  10:42:37 หน้า : 2/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 170,400 60,000 60,000 20,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 12,000 35,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000 20,000

ค่าเช่าบ้าน 170,000 36,000 78,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 50,000 20,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,200,000 210,000 300,000 655,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-  ค่าชดใช้ความเสีย
หายหรือสินไหมทด
แทน

- ค่าของรางวัล หรือ
เงินรางวัล
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมวันเทศบาล

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําวารสารประชา
สัมพันธ์

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลเคลือนทีพบป
ระชาชน
- ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชุมประชาคมเพือ
จัดทําแผนพัฒนาของ
เทศบาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 650,500 960,900

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 194,000 301,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

150,000 220,000

ค่าเช่าบ้าน 450,000 770,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 60,000 155,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 300,000 2,665,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 120,000 125,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-  ค่าชดใช้ความเสีย
หายหรือสินไหมทด
แทน

3,000 3,000

- ค่าของรางวัล หรือ
เงินรางวัล 3,000 3,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมวันเทศบาล 15,000 15,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

350,000 350,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําวารสารประชา
สัมพันธ์

100,000 100,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลเคลือนทีพบป
ระชาชน

25,000 25,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชุมประชาคมเพือ
จัดทําแผนพัฒนาของ
เทศบาล

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน

60,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
ผลิตสือประชาสัมพันธ์
เกียวกับกิจการเทศบาล
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมสมาชิก อปพร. 
และฝึกทบทวน สมาชิก 
อปพร.

50,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
เพิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000 30,000 100,000 20,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมแสดงผลงาน
ทางการศึกษา วัน
วิชาการ ศพด.

30,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ 20,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ตาม
โครงการต่างๆ ฯลฯ

30,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําแผนการศึกษา 30,000

- ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง ผู้นํา
ชุมชน และกลุ่มองค์กร
ต่างๆ

- ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน

60,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
ผลิตสือประชาสัมพันธ์
เกียวกับกิจการเทศบาล

10,000 10,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมสมาชิก อปพร. 
และฝึกทบทวน สมาชิก 
อปพร.

50,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
เพิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

30,000 30,000

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

320,000 520,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมแสดงผลงาน
ทางการศึกษา วัน
วิชาการ ศพด.

30,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ 20,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ตาม
โครงการต่างๆ ฯลฯ

30,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําแผนการศึกษา 30,000

- ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง ผู้นํา
ชุมชน และกลุ่มองค์กร
ต่างๆ

200,000 200,000

- ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

- ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับสนุน
กิจกรรมด้านงาน
ประเพณีศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

40,000

- ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนการแข่งขันกีฬา
ประจําตําบลและการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ

300,000

- ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในสังกัด

50,000

- ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนดําเนินงานศูนย์
บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

10,000

- ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ

30,000

- ค่าใช้จ่ายใน
การอบรม พัฒนาผู้
บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

30,000

- ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

- โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาการ 
ระดับภาค และระดับ
ประเทศ

40,000

- โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ แจ้ง
เตือนเกียวกับสาธารณ
ภัย

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 702,490 702,490

- ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับสนุน
กิจกรรมด้านงาน
ประเพณีศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

40,000

- ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนการแข่งขันกีฬา
ประจําตําบลและการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ

300,000

- ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในสังกัด

50,000

- ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนดําเนินงานศูนย์
บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

10,000

- ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ

30,000

- ค่าใช้จ่ายใน
การอบรม พัฒนาผู้
บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

30,000

- ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

3,000 3,000

- โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาการ 
ระดับภาค และระดับ
ประเทศ

40,000

- โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ แจ้ง
เตือนเกียวกับสาธารณ
ภัย

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการป้องกันแก้
ไขป้ญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพืนทีของ
เทศบาล
ตําบลถําใหญ่ และป่า
สงวนแห่งชาติตาม
ภารกิจถ่ายโอน 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

50,000

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

65,000

- โครงการเปิดการท่อง
เทียวถําใหญ่สู่
ประชาคมอาเซียน

- โครงการฝึกซ้อม
แผนสาธารณภัย 20,000

- โครงการพัฒนาผู้
ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา

40,000

- โครงการร่วมระหว่าง
สถานีตํารวจภูธรทุ่งสง
กับเทศบาลตําบลถํา
ใหญ่

5,000

- โครงการร่วมระหว่าง
อําเภอทุ่งสงกับเทศบาล
ตําบลถําใหญ่ เพือการ
ปรองดองสมานฉันท์ 
สร้างความสุขอย่าง
ยังยืน

3,000

- โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 200,000

- โครงการส่งเสริมการ
เรียนนอกสถานที 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการป้องกันแก้
ไขป้ญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพืนทีของ
เทศบาล
ตําบลถําใหญ่ และป่า
สงวนแห่งชาติตาม
ภารกิจถ่ายโอน 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

50,000

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

65,000

- โครงการเปิดการท่อง
เทียวถําใหญ่สู่
ประชาคมอาเซียน

30,000 30,000

- โครงการฝึกซ้อม
แผนสาธารณภัย 20,000

- โครงการพัฒนาผู้
ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา

40,000

- โครงการร่วมระหว่าง
สถานีตํารวจภูธรทุ่งสง
กับเทศบาลตําบลถํา
ใหญ่

5,000

- โครงการร่วมระหว่าง
อําเภอทุ่งสงกับเทศบาล
ตําบลถําใหญ่ เพือการ
ปรองดองสมานฉันท์ 
สร้างความสุขอย่าง
ยังยืน

3,000

- โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 200,000

- โครงการส่งเสริมการ
เรียนนอกสถานที 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 
รายหัว)

459,000

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการ
อาหารกลางวัน)

1,323,000

- โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

1. ค่าใช้จ่ายโครงการ
รดนําดําหัวผู้สูงอายุ 100,000

2. ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนและส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ ม.1-10

20,000

3. ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก คนชรา คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ป่วยเอดส์

10,000

3.ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมเยาวชนอนุรักษ์
รักษ์สิงแวดล้อม

10,000

4. ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนส่งเสริม
ชุมชนตําบลถําใหญ่

10,000

5. ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนและส่งเสริม
กลุ่มสตรี ต.ถําใหญ่

20,000

6. ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนและส่งเสริม
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนเทศบาลตําบล
ถําใหญ่

20,000

7. ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 
รายหัว)

459,000

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการ
อาหารกลางวัน)

1,323,000

- โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 20,000 20,000

1. ค่าใช้จ่ายโครงการ
รดนําดําหัวผู้สูงอายุ 100,000

2. ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนและส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ ม.1-10

20,000

3. ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก คนชรา คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ป่วยเอดส์

10,000

3.ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมเยาวชนอนุรักษ์
รักษ์สิงแวดล้อม

10,000

4. ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนส่งเสริม
ชุมชนตําบลถําใหญ่

10,000

5. ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนและส่งเสริม
กลุ่มสตรี ต.ถําใหญ่

20,000

6. ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนและส่งเสริม
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนเทศบาลตําบล
ถําใหญ่

20,000

7. ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

8. ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนกระบวนการ
ขับเคลือนแผนชุมชน

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 600,000 30,000 20,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000 10,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 15,000 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000 6,000 3,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 650,000 10,000 5,000

วัสดุกีฬา 30,000 15,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000 50,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,849,140

วัสดุการเกษตร 10,000 5,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 550,000 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 6,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 25,000 30,000

วัสดุอืน 50,000

วัสดุการศึกษา 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000

ค่าไฟฟ้า 35,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000 12,000 12,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

-  เก้าอีสํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

8. ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนกระบวนการ
ขับเคลือนแผนชุมชน

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 110,000 810,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000 45,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000 195,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 319,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 385,000 1,050,000

วัสดุกีฬา 45,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 68,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 110,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,849,140

วัสดุการเกษตร 25,000

วัสดุก่อสร้าง 565,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 11,000

วัสดุสํานักงาน 230,000 305,000

วัสดุอืน 50,000

วัสดุการศึกษา 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000 30,000

ค่าไฟฟ้า 500,000 535,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 35,000 35,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 192,000 228,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

-  เก้าอีสํานักงาน 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

-  เก้าอีหัวกลม

- เครืองโทรสาร 18,000

- เครืองปรับอากาศ 108,600

- ชันเก็บเอกสาร  
จํานวน 2 ตู้

- ชันไม้เก็บแฟ้ม
เอกสาร

- ตู้เก็บเอกสาร 10,000

- ตู้ไม้เก็บระวางแผนที

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครืองคอมพิวเตอร์ 30,000 22,000 22,000

- เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครือง

- เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก 21,000

- เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

- เครืองพิมพ์ 10,000

- เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดําสําหรับ
กระดาษ A3

53,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- เครืองมือวัดไฟฟ้า 15,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 450,000 15,000 10,000 20,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

- เครืองสูบนํา 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

-  เก้าอีหัวกลม 4,000 4,000

- เครืองโทรสาร 18,000

- เครืองปรับอากาศ 108,600

- ชันเก็บเอกสาร  
จํานวน 2 ตู้ 10,000 10,000

- ชันไม้เก็บแฟ้ม
เอกสาร 5,000 5,000

- ตู้เก็บเอกสาร 10,000

- ตู้ไม้เก็บระวางแผนที 20,000 20,000

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 24,000 24,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครืองคอมพิวเตอร์ 74,000

- เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครือง

22,000 22,000

- เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก 21,000

- เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,000 21,000

- เครืองพิมพ์ 10,000

- เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดําสําหรับ
กระดาษ A3

53,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- เครืองมือวัดไฟฟ้า 15,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 70,000 565,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

- เครืองสูบนํา 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

- จัดซือรถยนต์บรรทุก
นําดับเพลิงชนิดถังนํา
ในตัว จํานวน 1 คัน

4,500,000

- รถบรรทุกขยะแบบ
อัดท้าย 3,500,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยเล้าหมู 
หมู่ที 2

1,105,000

2. โครงการก่อสร้าง
ฝายนําล้นสายวังปริง 
หมู่ที 1 ตําบลถําใหญ่

670,000

3. โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนสายนาง
พร้อม หมู่ที 8 
ตําบลถําใหญ่

623,000

4. โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนสายแยก
บ้านผู้ใหญ่พล - สีแยก
ห้วยขัน หมู่ที 10 
ตําบลถําใหญ่

837,000

5. โครงการปรับปรุง
ถนนสายสามแยกข้าง
บ้านผู้ใหญ่วิรัตน์ - 
ถนน คสล. สายหน้าผึง
หมู่ที 5 ตําบลถําใหญ่

205,500

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 188,100

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 200,000 300,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 84,000 2,740,000

รวม 20,859,930 20,000 684,000 408,100 14,890,900 3,458,300 11,759,380 6,712,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

- จัดซือรถยนต์บรรทุก
นําดับเพลิงชนิดถังนํา
ในตัว จํานวน 1 คัน

4,500,000

- รถบรรทุกขยะแบบ
อัดท้าย 3,500,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยเล้าหมู 
หมู่ที 2

1,105,000

2. โครงการก่อสร้าง
ฝายนําล้นสายวังปริง 
หมู่ที 1 ตําบลถําใหญ่

670,000

3. โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนสายนาง
พร้อม หมู่ที 8 
ตําบลถําใหญ่

623,000

4. โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนสายแยก
บ้านผู้ใหญ่พล - สีแยก
ห้วยขัน หมู่ที 10 
ตําบลถําใหญ่

837,000

5. โครงการปรับปรุง
ถนนสายสามแยกข้าง
บ้านผู้ใหญ่วิรัตน์ - 
ถนน คสล. สายหน้าผึง
หมู่ที 5 ตําบลถําใหญ่

205,500

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 188,100

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 20,000 20,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 500,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 7,000 2,831,000

รวม 18,207,390 77,000,000
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