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ส่วนที่ 1

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

ของ
เทศบาลต าบลปรใุหญ่

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรใุหญ่
บัดนี ้ ถงึเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ จะได้เสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่อกีคร้ังหนึง่ ฉะนัน้ ในโอกาสนีค้ณะผู้บริหารเทศบาลต าบลปรุใหญ่ จึงขอชีแ้จง
ให้ท่านประธานและสมาชกิทุกท่านได้ทราบถงึสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
1.  สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2558 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ มีสถานะการเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน บาท
1.1.2 เงินสะสม บาท
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม บาท
1.1.4 รายการกนัเงินไว้แบบกอ่หนีผู้กพนัและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  - โครงการ

รวม บาท
1.1.5 รายการที่ได้กนัเงินไว้โดยยังไม่ได้กอ่หนีผู้กพนั จ านวน 2 โครงการ

รวม .-บาท
1.2 เงินกูค้งค้าง บาท

2. การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2558
(1) รายรับจริงทั้งส้ิน บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษอีากร บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท
หมวดรายได้จากทุน บาท
หมวดภาษจีัดสรร บาท
หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป บาท

(2) เงินอดุหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์ บาท

-                  
65,049             

190,000             

24,650,074.94   
12,172,677       

-                    

41,484,656.64     

334,991.15       

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

………………………

3,154,559.40     
1,594,404.57     

12,986,649.95              

41,971,756.06

53,628,382.78              
27,674,913.91              

-                  

9,216,311         
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(3) รายจ่ายจริง จ านวน บาท ประกอบด้วย  
งบกลาง บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชัว่คราว) บาท
งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง) บาท
งบรายจ่ายอืน่ (หมวดรายจ่ายอืน่) บาท
งบเงินอดุหนุน (หมวดเงินอดุหนุน) บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอดุหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์ บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ บาท

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการพาณชิย ์กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2558
รายรับจริง จ านวน บาท
รายจ่ายจริง จ านวน บาท
ก าไรสะสม จ านวน บาท
เงินสะสม จ านวน บาท
ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน บาท
เงินกูจ้ากธนาคาร / กสท. / อืน่ ๆ จ านวน บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน บาท
เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน  จ านวน บาท
ทรัพย์รับจ าน า จ านวน บาท

-                  

2,290,368.38     

2,115,293.99     

-                  
-                  

-                  

-                  

6,274,096.55     

-                  
4,972,676.19     

506,513.83       
7,861,160         
2,855,800         

27,137,869.96              

1,679,446.12     

11,996,320.48   

958,386.74       
-                  
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2.1 รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 3,274,036.65     4,100,000         4,480,000         
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,569,018.50     1,560,000         1,732,000         
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 501,467.72       350,000           420,000           
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -                  -                 -                 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 126,311.59       40,000             44,000             
หมวดรายได้จากทุน -                  -                 -                 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,470,834.46    6,050,000        6,676,000        
รายได้ทีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

หมวดภาษีจัดสรร 30,276,996.35   30,950,000       34,324,000       
รวมรายได้ทีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 30,276,996.35  30,950,000      34,324,000      

รายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนให้
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 13,044,281       13,000,000       13,000,000       

รวมรายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนให้ 13,044,281      13,000,000      13,000,000      
รวม 48,792,111.81  50,000,000      54,000,000      

รายรับ

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
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2.2 รายจ่าย

รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,204,206.55     6,876,400         6,615,750         
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 14,820,660       19,563,820       20,762,020       

และค่าจ้างชั่วคราว)
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,588,553.18     14,838,780       17,850,230       

และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) 2,417,422.30     7,691,000         7,722,000         
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) -                 -                 -                 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,084,133.11     1,030,000         1,050,000         

รวมจ่ายจากงบประมาณ 32,114,975.14  50,000,000      54,000,000      

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายจ่าย



ส่วนที ่2

ของ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

เทศบัญญัติ

เรือ่ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา
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ด้านบริหารงานทัว่ไป (00100) 22,523,670               
แผนงานบริหารทัว่ไป (00110) 20,338,670               
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 2,185,000                 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 24,790,580               
แผนงานการศึกษา (00210) 4,683,490                 
แผนงานสาธารณสุข (00220) 4,845,300                 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 20,000                     
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 11,411,790               
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 2,200,000                 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) 1,630,000                 

ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 70,000                     
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) -                          
แผนงานการเกษตร (00320) 70,000                     
แผนงานการพาณิชย์ (00330) -                          

ด้านการด าเนินงานอ่ืน (00400) 6,615,750                 
แผนงานงบกลาง (00410) 6,615,750                 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 54,000,000              

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม



แผนงานบริหารทั่วไป (00110)

              งาน
      งบ
งบบุคลากร 11,188,720            -                      2,875,000              14,063,720            

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320               -                        -                        2,848,320               
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,340,400               -                        2,875,000               11,215,400             

งบด าเนินงาน 5,474,950              30,000                  732,000                6,236,950              
ค่าตอบแทน 905,000                 -                        187,000                 1,092,000               
ค่าใช้สอย 2,804,950               30,000                   215,000                 3,049,950               
ค่าวัสดุ 650,000                 -                        330,000                 980,000                 
ค่าสาธารณูปโภค 1,115,000               -                        -                        1,115,000               

งบลงทุน 38,000                  -                      -                      38,000                  
ค่าครุภัณฑ์ 38,000                   -                        -                        38,000                   
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                        -                        -                        -                        

งบรายจ่ายอ่ืน -                      -                      -                      -                      
รายจ่ายอื่น -                        -                        -                        -                        

งบเงินอุดหนุน -                      -                      -                      -                      
เงินอุดหนุน -                        -                        -                        -                        

รวม 16,701,670            30,000                  3,607,000              20,338,670            

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา

งานบริหารทัว่ไป 
(00111)

งานบริหารงานคลัง 
(00113)

รวม
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ (00112)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

              งาน
      งบ
งบบุคลากร 1,247,000                          -                                   -                       1,247,000              

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                     -                                    -                        -                        
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,247,000                            -                                    -                        1,247,000                

งบด าเนินงาน 588,000                             350,000                             -                       938,000                 
ค่าตอบแทน 68,000                                -                                    -                        68,000                    
ค่าใช้สอย 200,000                              350,000                              -                        550,000                  
ค่าวัสดุ 320,000                              -                                    -                        320,000                  
ค่าสาธารณูปโภค -                                     -                                    -                        -                        

งบลงทุน -                                   -                                   -                       -                       
ค่าครุภัณฑ์ -                                     -                                    -                        -                        
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                                     -                                    -                        -                        

งบรายจ่ายอ่ืน -                                   -                                   -                       -                       
รายจ่ายอื่น -                                     -                                    -                        -                        

งบเงินอุดหนุน -                                   -                                   -                       -                       
เงินอุดหนุน -                                     -                                    -                        -                        

รวม 1,835,000                          350,000                             -                       2,185,000              

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการ
รักษาความสงบภายใน (00121)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123)

งาน.................. รวม
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แผนงานการศึกษา (00210)

              งาน
      งบ
งบบุคลากร 1,625,000                  -                          -                          1,625,000                  

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                            -                            -                            -                            
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,625,000                   -                            -                            1,625,000                   

งบด าเนินงาน 864,400                    1,522,090                  -                          2,386,490                  
ค่าตอบแทน 41,000                       -                            -                            41,000                       
ค่าใช้สอย 453,000                     1,102,000                   -                            1,555,000                   
ค่าวัสดุ 330,000                     420,090                     -                            750,090                     
ค่าสาธารณูปโภค 40,400                       -                            -                            40,400                       

งบลงทุน 47,000                      200,000                    -                          247,000                    
ค่าครุภัณฑ์ 47,000                       -                            -                            47,000                       
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                            200,000                     -                            200,000                     

งบรายจ่ายอ่ืน -                          -                          -                          -                          
รายจ่ายอื่น -                            -                            -                            -                            

งบเงินอุดหนุน -                          425,000                    -                          425,000                    
เงินอุดหนุน -                            425,000                     -                            425,000                     

รวม 2,536,400                  2,147,090                  -                          4,683,490                  

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00211)

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212)

งาน.................. รวม
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แผนงานสาธารณสุข (00220)

              งาน
      งบ
งบบุคลากร 2,115,300                  -                              -                           2,115,300                  

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                            -                               -                            -                            
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,115,300                   -                               -                            2,115,300                   

งบด าเนินงาน 2,045,000                  580,000                       -                           2,625,000                  
ค่าตอบแทน 112,000                     -                               -                            112,000                     
ค่าใช้สอย 1,168,000                   580,000                         -                            1,748,000                   
ค่าวัสดุ 765,000                     -                               -                            765,000                     
ค่าสาธารณูปโภค -                            -                               -                            -                            

งบลงทุน -                           -                              -                           -                           
ค่าครุภัณฑ์ -                            -                               -                            -                            
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                            -                               -                            -                            

งบรายจ่ายอ่ืน -                           -                              -                           -                           
รายจ่ายอื่น -                            -                               -                            -                            

งบเงินอุดหนุน -                           105,000                       -                           105,000                    
เงินอุดหนุน -                            105,000                         -                            105,000                     

รวม 4,160,300                  685,000                       -                           4,845,300                  

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข (00221)

งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน (00223)

งาน.................. รวม
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

              งาน
      งบ
งบบุคลากร -                                -                         -                         -                         

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                 -                          -                          -                          
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                                 -                          -                          -                          

งบด าเนินงาน -                                -                         -                         -                         
ค่าตอบแทน -                                 -                          -                          -                          
ค่าใช้สอย -                                 -                          -                          -                          
ค่าวัสดุ -                                 -                          -                          -                          
ค่าสาธารณูปโภค -                                 -                          -                          -                          

งบลงทุน -                                -                         -                         -                         
ค่าครุภัณฑ์ -                                 -                          -                          -                          
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                                 -                          -                          -                          

งบรายจ่ายอ่ืน -                                -                         -                         -                         
รายจ่ายอื่น -                                 -                          -                          -                          

งบเงินอุดหนุน 20,000                           -                         -                         20,000                     
เงินอุดหนุน 20,000                             -                          -                          20,000                      

รวม 20,000                           -                         -                         20,000                     

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232)

งาน.................. งาน.................. รวม
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

              งาน
       งบ
งบบุคลากร 1,711,000                   -                            -                            1,711,000                   

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                             -                             -                             -                             
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,711,000                    -                             -                             1,711,000                    

งบด าเนินงาน 1,763,790                   -                            -                            1,763,790                   
ค่าตอบแทน 104,000                       -                             -                             104,000                       
ค่าใช้สอย 549,790                       -                             -                             549,790                       
ค่าวัสดุ 1,110,000                    -                             -                             1,110,000                    
ค่าสาธารณูปโภค -                             -                             -                             -                             

งบลงทุน -                            7,437,000                   -                            7,437,000                   
ค่าครุภัณฑ์ -                             -                             -                             -                             
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                             7,437,000                    -                             7,437,000                    

งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                            -                            -                            
รายจ่ายอื่น -                             -                             -                             -                             

งบเงินอุดหนุน -                            500,000                     -                            500,000                     
เงินอุดหนุน -                             500,000                       -                             500,000                       

รวม 3,474,790                   7,937,000                   -                            11,411,790                 

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

งานไฟฟ้าถนน (00242) งาน.................. รวม
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

              งาน
       งบ
งบบุคลากร -                               -                          -                          -                          

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                 -                           -                           -                           
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                                 -                           -                           -                           

งบด าเนินงาน 2,200,000                      -                          -                          2,200,000                 
ค่าตอบแทน -                                 -                           -                           -                           
ค่าใช้สอย 2,200,000                        -                           -                           2,200,000                  
ค่าวัสดุ -                                 -                           -                           -                           
ค่าสาธารณูปโภค -                                 -                           -                           -                           

งบลงทุน -                               -                          -                          -                          
ค่าครุภัณฑ์ -                                 -                           -                           -                           
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                                 -                           -                           -                           

งบรายจ่ายอ่ืน -                               -                          -                          -                          
รายจ่ายอื่น -                                 -                           -                           -                           

งบเงินอุดหนุน -                               -                          -                          -                          
เงินอุดหนุน -                                 -                           -                           -                           

รวม 2,200,000                      -                          -                          2,200,000                 

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา

งานส่งเสริมและสนับความ
เข้มแข็งของชุมชน (00252)

งาน.................. งาน.................. รวม
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)

              งาน
        งบ
งบบุคลากร -                           -                            -                           -                           

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                            -                              -                            -                            
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                            -                              -                            -                            

งบด าเนินงาน 400,000                    1,230,000                    -                           1,630,000                  
ค่าตอบแทน -                            -                              -                            -                            
ค่าใช้สอย 400,000                      1,230,000                     -                            1,630,000                   
ค่าวัสดุ -                            -                              -                            -                            
ค่าสาธารณูปโภค -                            -                              -                            -                            

งบลงทุน -                           -                            -                           -                           
ค่าครุภัณฑ์ -                            -                              -                            -                            
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                            -                              -                            -                            

งบรายจ่ายอ่ืน -                           -                            -                           -                           
รายจ่ายอื่น -                            -                              -                            -                            

งบเงินอุดหนุน -                           -                            -                           -                           
เงินอุดหนุน -                            -                              -                            -                            

รวม 400,000                    1,230,000                    -                           1,630,000                  

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา

งานกีฬาและนันทนาการ 
(00262)

งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน (00263)

งาน.................. รวม
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แผนงานการเกษตร (00320)

              งาน
        งบ
งบบุคลากร -                          -                          -                          -                          

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                           -                           -                           -                           
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                           -                           -                           -                           

งบด าเนินงาน 70,000                     -                          -                          70,000                     
ค่าตอบแทน -                           -                           -                           -                           
ค่าใช้สอย 70,000                      -                           -                           70,000                      
ค่าวัสดุ -                           -                           -                           -                           
ค่าสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           

งบลงทุน -                          -                          -                          -                          
ค่าครุภัณฑ์ -                           -                           -                           -                           
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                           -                           -                           -                           

งบรายจ่ายอ่ืน -                          -                          -                          -                          
รายจ่ายอื่น -                           -                           -                           -                           

งบเงินอุดหนุน -                          -                          -                          -                          
เงินอุดหนุน -                           -                           -                           -                           

รวม 70,000                     -                          -                          70,000                     

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าไม ้(00322)

งาน.................. งาน.................. รวม
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แผนงานงบกลาง (00410)

                        งาน
       งบ
งบกลาง

งบกลาง 5,795,750                -                         -                         5,795,750                
บ าเหน็จ/บ านาญ 820,000                  -                         -                         820,000                  

รวม 6,615,750               -                        -                        6,615,750               

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา

งานงบกลาง (00411) งาน.................. งาน.................. รวม
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โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมแก้ไขเพิม่เติมฉบับที ่13 พ.ศ. 2552) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ
ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ และโดยอนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559"
ข้อ 2.  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนทัง้ส้ิน  54,000.000.-  บาท
ข้อ 4.  งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน  54,000,000 .-บาท 
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้านบริหารงานทัว่ไป (00100) 22,523,670               
แผนงานบริหารทัว่ไป (00110) 20,338,670               
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 2,185,000                 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 24,790,580               
แผนงานการศึกษา (00210) 4,683,490                 
แผนงานสาธารณสุข (00220) 4,845,300                 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 20,000                     
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 11,411,790               
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 2,200,000                 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) 1,630,000                 

ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 70,000                     
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) -                          
แผนงานการเกษตร (00320) 70,000                     
แผนงานการพาณิชย์ (00330) -                          

ด้านการด าเนินงานอ่ืน (00400) 6,615,750                 
แผนงานงบกลาง (00410) 6,615,750                 

รวมงบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 54,000,000              

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา

แผนงาน ยอดรวม
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ข้อ 5.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน  2,550,000.- บาท ดังนี้

งบกลาง -                          
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) -                          
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 2,370,000                 
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) 180,000                   
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) -                          
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) -                          

รวมรายจ่าย 2,550,000                

ข้อ 6.  ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินของเทศบาล

ข้อ 7.  ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าทีรั่กษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

                ประกาศ ณ วันที ่        กันยายน  พ.ศ. 2558

                                                               (ลงนาม)
                                                                         ( นายสุรศักด์ิ  ประสงค์หิงษ์ )
                                                                         นายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่

                   อนุมัติ/เห็นชอบ

ว่าทีร้่อยตรี
              ( นิรันดร์  ดุจจานุทัศน์ )
นายอ าเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน
          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

งบ ยอดรวม



หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 2,600,821          2,776,761         2,701,299          3,300,000         5.45          3,480,000         
ภาษีบ ารุงท้องที่ 74,944.55          136,573.90       57,823.65          100,000           -           100,000           
ภาษีป้าย 741,798            765,353           514,914            700,000           28.57        900,000           

รวมหมวดภาษีอากร 3,417,563.55    3,678,687.90    3,274,036.65    4,100,000        9.27         4,480,000        
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 3,050.65           5,907.30          5,868.50           6,000               -           6,000               
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน -                  -                 -                  -                  -           -                  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 32,919              1,211,121         18,625              50,000             200           150,000           
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 784,110            796,910           753,600            780,000           -           780,000           
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 14,950              13,750             13,750              14,000             -           14,000             

สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  
ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร 5,700               5,140              4,840               6,000               -           6,000               
ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์ 3,040               2,230              1,790               2,000               -           2,000               
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 5,760               3,220              9,780               7,000               28.57        9,000               

ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2559

รายงานประมาณการรายรับ

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายรับจริง ประมาณการ
รายการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558
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ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2559

รายรับจริง ประมาณการ
รายการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 416,900            456,100           620,425            550,000           12.73        620,000           
ค่าปรับการผิดสัญญา 500                  12,562             -                  10,000             -           10,000             
 - ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือ 10,000              10,000             10,000              10,000             -           10,000             

มูลฝอย  
 - ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่ 109,000            97,600             118,700            110,000           -           110,000           

อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข  
 - ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายหรือสถานทีส่ะสม 8,000               3,500              9,500               10,000             -           10,000             

อาหารในครัวเรือนหรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตร.ม.  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,640               2,240              1,620               3,000               -           3,000               
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 4,960               40                  520                  2,000               -           2,000               

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 1,400,529.65    2,620,319.90    1,569,018.50    1,560,000        11.03        1,732,000        
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 241,289.21        315,630.37       501,467.72        350,000           20            420,000           
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ -                 -                 -                  -                  -                 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 241,289.21       315,630.37      501,467.72       350,000           20            420,000           
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -                 -                 -                 -                 -           -                 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายแบบแปลน 76,000              26,000             103,850            20,000             20            24,000             
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 26,338              68,068             22,461.59          20,000             -           20,000             

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 102,338           94,068            126,311.59       40,000            10            44,000            
หมวดรายได้จากการลงทุน -                 -                 -                 -                 -           -                 19



ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2559

รายรับจริง ประมาณการ
รายการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 5,980,836.14     8,364,420.02     7,967,798.47     9,000,000         -           9,000,000         
ภาษีมูลค่าเพิม่ 1 ใน 9/ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. 3,532,775.19     3,986,510.38     4,262,118.26     5,000,000         -           5,000,000         

จัดสรรรายได้
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 149,806.85        198,225.60       253,596.27        200,000           -           200,000           
ภาษีสุรา 1,567,070.41     1,615,298.11     1,787,344.79     1,600,000         24.38        1,990,000         
ภาษีสรรพสามิต 2,816,314.32     3,531,458.79     2,431,143.15     3,500,000         6.86          3,740,000         
ค่าภาคหลวงแร่ 67,376.74          67,901.30         94,997.73          120,000           -           120,000           
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 114,423.87        145,055.25       140,111.68        130,000           -           130,000           
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม 5,080,100          11,574,906       13,339,886        11,400,000       20.00        13,680,000       

ประมวลกฎหมายทีดิ่น  
ภาษีการพนัน -                  -                 -                  -                  -           -                  
ภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน -                 -                 -                 -                 100           464,000           
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ -                 -                 -                 -                 -           -                  

รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,308,703.52   29,483,775.45  30,276,996.35   30,950,000      10.90        34,324,000      
หมวดเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนทัว่ไป เพือ่สนับสนุนการกระจ่าย 11,104,739        12,993,307       13,044,281        13,000,000       -           13,000,000       
อ านาจให้แก่ อปท.

รวมหมวดเงินอุดหนุน 11,104,739       12,993,307      13,044,281       13,000,000      -           13,000,000      

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 
เงินอุดหนุน - เบีย้ยังชีพคนชรา 6,187,700          6,620,400         7,093,200          -                  -           -                  20



ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2559

รายรับจริง ประมาณการ
รายการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558

เงินอุดหนุน - เบีย้ยังชีพคนพิการ 704,500            740,000           756,000            -                  -           -                  
เงินอุดหนุน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 325,489.51        649,000           632,000            -                  -           -                  
เงินอุดหนุน - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา -                  14,000             30,000              -                  -           -                  

ยาเสพติด
เงินอุดหนุน - โครงการถนนไร้ฝุ่น 1,348,000          
เงินอุดหนุน - โครงการถนนช่วยเหลือฟิน้ฟูความเสียหาย 9,131,000          -                 -                  -                  -           -                  

จากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย
เงินอุดหนุน - โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 950,000            -                 -                  -                  -           -                  
เงินอุดหนุน - โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ 3,647,000          -                 -                  -                  -           -                  
เงินอุดหนุน - อปท.ทีม่ีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 530,326            -                 -                  -                  -           -                  
เงินอุดหนุน - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม -                  -                 -                  -                  -           -                  
เงินอุดหนุน - ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -                  -                 -                  -                  -           -                  
เงินอุดหนุน - ศูนย์พัฒนาครอบครัว -                  -                 -                  -                  -           -                  

รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 22,824,015.51   8,023,400        8,511,200         -                 -           -                 
รวมทุกหมวด 58,399,178.44   57,209,188.62  57,303,311.81   50,000,000      8.00         54,000,000      

21
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิน้ 54,000,000 .-  บาท

ประมาณการรายได้จดัเก็บเอง จ านวน 6,676,000 .- บาท 
รวมทัง้สิน้ 4,480,000 .- บาท 

1.  ภาษีโรงเรอืน และทีดิ่น   จ านวน 3,480,000 .- บาท 
ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนือ่งจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึน้ 

2.  ภาษีบ ารงุทอ้งที ่   จ านวน 100,000 .- บาท 
ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา 

3.  ภาษีป้าย  จ านวน 900,000 .- บาท 
ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนือ่งจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึน้ 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต รวมทัง้สิน้ 1,732,000 .- บาท 
1.  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 6,000 .- บาท 

ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา 
2.  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน 0 .- บาท 

ค าชีแ้จง  ไม่ได้ต้ังงบประมาณการไว้
3.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 150,000 .- บาท 

ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนือ่งจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึน้
4.  ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 780,000 .- บาท 

ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา 
5.  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรบัรองการแจง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสะสมอาหาร

จ านวน 14,000 .- บาท 
ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา 

6.  ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร จ านวน 6,000 .- บาท 
ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา 

7.  ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณชิย์ จ านวน 2,000 .- บาท 
ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา 

         …………………………….

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
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8.  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 9,000 .- บาท 
ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนือ่งจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึน้

9.  ค่าปรบัผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 620,000 .- บาท 
ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนือ่งจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึน้ 

10.  ค่าปรบัการผิดสัญญา จ านวน 10,000 .- บาท 
ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา 

11.  ค่าใบอนุญาตรบัท าการเก็บ ขน สิง่ปฏิกูลหรอืมูลฝอย จ านวน 10,000 .- บาท 
ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา 

12.  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรบักิจการทีอ่าจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จ านวน 110,000 .- บาท 

ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ซ่ึงมีพ้ืนทีเ่กิน 200  ตารางเมตร จ านวน 10,000 .- บาท 
ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา 

14.  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 3,000 .- บาท 
ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา 

15.  ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ จ านวน 2,000 .- บาท 
ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา 

รวมทัง้สิน้ 420,000 .- บาท 
1.  ดอกเบ้ียเงนิฝากธนาคาร จ านวน 420,000 .- บาท 

ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนือ่งจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึน้ 
2.  รายได้จากทรพัยส์ินอ่ืน ๆ จ านวน -                .- บาท 

ค าชีแ้จง  ไม่ได้ต้ังรับไว้

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวมทัง้สิน้ 44,000 .- บาท 
1.  ค่าขายแบบแปลน จ านวน 24,000 .- บาท 

ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนือ่งจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึน้ 
2.  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 20,000 .- บาท 

ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา 
หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์

 -
หมวดรายได้จากทนุ 

 -

13.  ค่าใบอนุญาตต้ังสถานทีจ่ าหน่ายหรอืสถานทีส่ะสมอาหารในครวัเรอืนหรอืพ้ืนทีใ่ด

หมวดรายได้จากทรพัยส์ิน
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ประมาณการรายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้ จ านวน 34,324,000 .- บาท 
หมวดภาษีจดัสรร รวมทัง้สิน้ 34,324,000 .- บาท 

1.  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,000,000 .- บาท 
ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา 

2.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 /ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้
จ านวน 5,000,000 .- บาท 

ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา 
3.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 200,000 .- บาท 

ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา 
4.  ภาษีสุรา จ านวน 1,990,000 .- บาท 

ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนือ่งจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึน้
5.  ภาษีสรรพสามิต จ านวน 3,740,000 .- บาท 

ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนือ่งจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึน้
6.  ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 120,000 .- บาท 

ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา 
7.  ค่าภาคหลวงปิโตรเลีย่ม จ านวน 130,000 .- บาท 

ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา 
8.  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น

จ านวน 13,680,000 .- บาท 
ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนือ่งจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึน้

9.  ภาษีการพนัน จ านวน -                .- บาท 
ค าชีแ้จง  ไม่ได้ต้ังรับไว้

10.  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรอืล้อเลือ่น จ านวน 464,000          .- บาท 
ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้คร้ังแรก

11.  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ จ านวน -                .- บาท 
ค าชีแ้จง  ไม่ได้ต้ังรับไว้

หมวดเงนิอุดหนุน รวมทัง้สิน้ 13,000,000 .- บาท 
1.  เงนิอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 13,000,000 .- บาท 

ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถนุายน 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

******************************

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้



ยอดต่าง

(%)

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

1. ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 695,520             166,401             602,272             725,760             -          725,760             
2. ประเภทค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี 120,000             28,710              156,678             180,000             -          180,000             
3. ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 120,000             28,710              156,678             180,000             -          180,000             
4. ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 198,720             47,544              172,241             207,360             -          207,360             
5. ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 1,467,713          328,844             1,269,416          1,555,200          -          1,555,200          

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 2,601,953         600,209           2,357,285         2,848,320         -         2,848,320         
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

1. ประเภทเงินเดือนพนกังานเทศบาลสามัญ 1,899,057          2,152,557          3,699,685          4,610,200          8.46        5,000,000          
2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานเทศบาลสามัญ 242,373             819,233             96,354              67,200              -          67,200              
3. ประเภทเงินประจ าต าแหนง่ 42,000              75,792              128,333             151,200             27.78       193,200             
4. ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 1,909,545          1,677,100          1,712,145          2,284,800          18.17       2,700,000          
5. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 525,761             1,334,952          637,240             298,000             27.52       380,000             
6. ประเภทเงินอื่น ๆ -                   -                   -                   -                   -          -                   

ปี 2556ปี 2555
รายการ

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2559ปี 2558
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานบริหารทั่วไป

ปี 2556ปี 2555
รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2559ปี 2558

งานบริหารทั่วไป
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,618,736         6,059,634         6,273,757         7,411,400         14.81      8,340,400         

รวมงบบุคลากร 7,220,689         6,659,843         8,631,042         10,259,720       9.05       11,188,720       
งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่ อปท. -                   -                   1,500                300,000             7             320,000             
1.1 เงินรางวังกรรมการ -                   -                   1,500                -                   -          20,000              
1.2 เงินรางวัลประจ าปี -                   -                   -                   300,000             300,000             

2. ประเภทค่าเบีย้ประชุม -                   -                   -                   10,000              -          10,000              
3. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 16,800              16,380              18,060              20,000              -          20,000              
4. ประเภทค่าเช่าบา้น 111,350             137,850             185,900             357,600             28.64       460,000             
5. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 21,993              21,061              53,462              76,000              25           95,000              
6. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 187,239.50        131,899             15,562              -                   -          -                   

รวมค่าตอบแทน 337,382.50       307,190           274,484           763,600           18.52      905,000           
ค่าใช้สอย

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 138,326.50        90,680.05          269,526.67        670,000             34.33       900,000             
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 8,910                39,500              3,875                104,000             381         500,000             

2.1 ค่ารับรอง -                   -                   -                   10,000              100         10,000              
2.2 ค่าเล้ียงรับรอง -                   -                   -                   10,000              100         10,000              
2.3 ค่าเปดิอาคารส านกังานเทศบาลต าบลปรุใหญ่แหง่ใหม่ -                   -                   -                   84,000              100         180,000             
2.4 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ -                   -                   -                   -                   100         300,000             
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานบริหารทั่วไป

ปี 2556ปี 2555
รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2559ปี 2558

งานบริหารทั่วไป
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้า 878,851.67        623,555.86        1,209,780          8.67-        1,104,950          

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
3.1 เดินทางไปราชการ 327,156             9,076                84,054              254,780             3.86-        244,950             
3.2 โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพใหแ้ก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเจ้าหนา้ที่ ผู้น าท้องที่ ผู้น าชุมชน 
และประชาชนผู้สนใจ

390,900             91,719              -                   300,000             33.33       400,000             

3.3 โครงการประชาสัมพันธ์ 342,939.32        20,193.04          81,355.50          170,000             17.65       200,000             
3.4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  2,400                2,400                2,400                30,000              66.67       50,000              
3.5  โครงการเลือกต้ัง -                   449,627.50        247,959.50        65,000              131         150,000             
3.6  โครงการวันเทศบาล 42,950              -                   -                   20,000              -          20,000              
3.7   โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ 401,555.58        119,860.13        174,922.86        300,000             100-         -                   
3.8   โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เนือ่งในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558

-                   -                   -                   30,000              100-         -                   

3.9   โครงการรู้รักสามัคคีต าบลปรุใหญ่ -                   -                   32,864              40,000              -          40,000              
4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 176,429.24        98,813.13          17,213.64          25,000              1,100       300,000             

รวมค่าใช้สอย 1,879,400.64     934,708.85       914,171.17       2,008,780         39.63      2,804,950         
ค่าวัสดุ

1. ประเภทวัสดุส านกังาน 201,972             196,415             183,960             180,000             44-           100,000             
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,428              8,300                41,117              20,000              -          20,000              
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานบริหารทั่วไป

ปี 2556ปี 2555
รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2559ปี 2558

งานบริหารทั่วไป
3. ประเภทวัสดุงานบา้นงานครัว 39,982              52,580              58,604              60,000              -          60,000              
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง 23,410              17,751.30          58,245.95          10,000              -          10,000              
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 22,200              66,085              55,081.46          60,000              -          60,000              
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 323,705.90        218,319.40        153,760.20        300,000             6.67-        280,000             
7. ประเภทวัสดุการเกษตร -                   10,204              -                   10,000              -          10,000              
8. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,220                1,350                -                   10,000              -          10,000              
9. ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 29,550              -                   -                   -                   -          -                   
10. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 109,040             79,600              113,150             150,000             33-           100,000             
11. ประเภทวัสดุดับเพลิง 18,535              8,100                -                   -                   -          -                   
12. ประเภทวัสดุอื่น 39,850              17,760              16,445              -                   -          -                   

รวมค่าวัสดุ 853,892.90       676,464.70       680,363.61       800,000           18.75-      650,000           
ค่าสาธารณปูโภค

1. ประเภทค่าไฟฟ้า 325,698.76        378,068.93        444,868.50        820,000             21.95       1,000,000          
2. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ 48,196.67          49,023.23          51,017.73          66,000              6.06        70,000              
3. ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ 56,170              16,102              14,094              40,000              -          40,000              
4. ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม -                   -                   -                   5,000                -          5,000                

รวมค่าสาธารณปูโภค 430,065.43       443,194.16       509,980.23       931,000           19.76      1,115,000         
รวมงบด าเนินงาน 3,500,741.47     2,361,557.71     2,378,999.01     4,503,380         21.57      5,474,950         
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานบริหารทั่วไป

ปี 2556ปี 2555
รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2559ปี 2558

งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านกังาน 130,000             98,000              97,000              56,500              100.00-     -                   
1.1 ผ้าม่านมูล่ี่ -                   -                   20,000              -                   -          -                   
1.2 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บทีียู -                   -                   33,000              -                   -          -                   
1.3 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 บทีียู -                   -                   44,000              44,000              100.00-     -                   
1.4 โต๊ะขนาดกลางส าหรับหวัหนา้ส านกัปลัดเทศบาล -                   -                   -                   7,000                100.00-     -                   
1.5 เก้าอี้ส าหรับหวัหนา้ส านกัปลัดเทศบาล -                   -                   -                   5,500                100.00-     -                   

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 42,000              -                   -                   -                   -          -                   
3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 68,000              -                   -                   -                   -          -                   
4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -                   -                   -                   -                   -          -                   
5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 188,800             -                   -                   -                   -          -                   
6. ประเภทครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว -                   -                   -                   -                   -          -                   
7. ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง -                   -                   -                   -                   -          -                   
8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -                   -                   -                   100,000             -          38,000              

8.1  เคร่ืองพิมพ์ Multifuntion ชนดิเลเซอร์/ชนดิ LED สี -                   -                   -                   -                   100         38,000              
8.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ -                   -                   -                   60,000              100-         -                   
8.3 เคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์/ชนดิ LED ขาวด า (พิมพ์กลับหนา้
อัตโนมัติ)

-                   -                   -                   22,000              100-         -                   

8.4 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า -                   -                   -                   18,000              100-         -                   
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานบริหารทั่วไป

ปี 2556ปี 2555
รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2559ปี 2558

งานบริหารทั่วไป
9.ประเภทครุภัณฑ์อื่น -                   -                   99,000              -                   -          -                   
10. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -                   -                   43,367.10          80,000              100-         -                   

รวมค่าครุภัณฑ์ 428,800           98,000             239,367.10       236,500           84-           38,000             
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง

1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                   -                   53,000              100,000             100-         -                   
รวมค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง -                  -                  53,000             100,000           100-         -                  

รวมงบลงทุน 428,800           98,000             292,367.10       336,500           89-          38,000             
งบเงินอุดหนุน  
เงินอุดหนุน

1. ประเภทเงินอุดหนนุส่วนราชการ -                   -                   -                   15,000              100-         -                   
รวมเงินอุดหนุน -                  -                  -                  15,000             100-         -                  

รวมงบเงินอุดหนุน -                  -                  -                  15,000             100-         -                  
รวมงานบริหารทั่วไป 11,150,230.47   9,119,400.71     11,302,408.11   15,114,600       10.50      16,701,670       
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานบริหารทั่วไป

ปี 2556ปี 2555
รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2559ปี 2558

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ -                   -                   -                   -                   -         -                   
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -                   -                   -                   -                   -          -                   
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้า -                   -                   47,087              30,000              -          30,000              

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
3.1 โครงการประชาคมต าบล -                   -                   27,907              10,000              -          10,000              
3.2 โครงการจัดท าแผนพัฒนาสามป ีเทศบญัญัติ แผนด าเนนิงาน 
และการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปขีอง
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

-                   -                   19,180              20,000              -          20,000              

4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน -                   -                   -                   -                   -          -                   
รวมค่าใช้สอย -                  -                  47,087             30,000             -         30,000             

รวมงบด าเนินงาน -                  -                  47,087             30,000             -         30,000             
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ -                  -                  47,087             30,000             -         30,000             
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานบริหารทั่วไป

ปี 2556ปี 2555
รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2559ปี 2558

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

1. ประเภทเงินเดือนพนกังานเทศบาลสามัญ 721,839.33        836,610             1,096,557          1,185,000          26.58       1,500,000          
2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานเทศบาลสามัญ 42,602              201,052             12,920              -                   -          -                   
3. ประเภทเงินประจ าต าแหนง่ -                   19,017              24,500              42,000              -          42,000              
4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า -                   -                   57,230.00          194,140             12.31-       170,250             
5. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า -                   -                   3,745.00            7,860                90.46-       750                  
6. ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 713,638             853,140             747,660             938,000             6.08        995,000             
7. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 190,690             538,464             215,310             158,000             5.70        167,000             

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,668,769.33     2,448,283         2,157,922         2,525,000         13.86      2,875,000         
รวมงบบุคลากร 1,668,769.33     2,448,283         2,157,922         2,525,000         13.86      2,875,000         

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ -                   -                   -                   27,000              -          27,000              
2. ประเภทค่าเช่าบา้น 63,150              78,450              24,200              78,000              53.85       120,000             
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร -                   3,037                4,832                20,000              100         40,000              
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 12,659              13,760.50          490                  -                   -          -                   

รวมค่าตอบแทน 75,809             95,247.50         29,522             125,000           49.60      187,000           
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานบริหารทั่วไป

ปี 2556ปี 2555
รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2559ปี 2558

งานบริหารงานคลัง
ค่าใช้สอย

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 5,400                8,550                3,374                20,000              -          20,000              
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการ -                   10,840              20,060              160,000             9             175,000             

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
2.1 การเดินทางไปราชการ -                   10,840              20,060              65,000              -          65,000              
2.2 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน -                   -                   -                   50,000              -          50,000              
2.3 โครงการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบติัการ/สัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

-                   -                   -                   15,000              -          15,000              

2.4 โครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานท่ี -                   -                   -                   15,000              -          15,000              
2.5 โครงการใหค้วามรู้แก่ประชาชนในการช าระภาษี -                   -                   -                   15,000              100         30,000              

3. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 29,925              17,168.61          1,700                20,000              -          20,000              
รวมค่าใช้สอย 35,325             36,558.61         25,134             200,000           7.50       215,000           

ค่าวัสดุ
1. ประเภทวัสดุส านกังาน 79,684              74,104              123,066             100,000             -          100,000             
2. ประเภทวัสดุงานบา้นงานครัว -                   9,600                -                   10,000              100         20,000              
3. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                   -                   5,859.70            10,000              100         20,000              
4. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 33,790.30          46,990              54,600              80,000              -          80,000              
5. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                   -                   -                   10,000              -          10,000              
6. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 56,530              53,980              55,300              100,000             -          100,000             

รวมค่าวัสดุ 170,004.30       184,674           238,825.70       310,000           6.45       330,000           
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานบริหารทั่วไป

ปี 2556ปี 2555
รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2559ปี 2558

งานบริหารงานคลัง
รวมงบด าเนินงาน 281,138.30       316,480.11       293,481.70       635,000           15.28      732,000           

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านกังาน 12,500              -                   44,000             44,000             -          -                  
1.1 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 33,000 บทีียู -                   -                   44,000              44,000              100-         -                   

2 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 786,000             -                   -                   -                   -          -                   
3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -                   -                   -                   24,000              -          -                   

3.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ -                   -                   -                   -                   -                   
3.2  เคร่ืองส ารองไฟฟ้า -                   -                   -                   24,000              -                   

4. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -                   -                   -                   30,000              100-         -                   
รวมค่าครุภัณฑ์ 798,500           -                  44,000             98,000             100-         -                  

รวมงบลงทุน 798,500           -                  44,000             98,000             100-         -                  
รวมงานบริหารงานคลัง 2,748,407.63     2,764,763.11     2,495,403.70     3,258,000         10.71       3,607,000         

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,898,638.10   11,884,163.82   13,844,898.81   18,402,600       10.52       20,338,670       
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ -                 -                 -                 564,900          8.34        612,000          
2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ -                 -                 -                 -                 100         2,000              
3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -                 -                 -                 514,200          9.10        561,000          
4. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง -                 -                 -                 71,500            0.70        72,000            

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                -                -                1,150,600       8.38        1,247,000       
รวมงบบุคลากร -                -                -                1,150,600       8.38        1,247,000       

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

1. ประเภทค่าเบี้ยประชุม -                 -                 -                 -                 -          -                 
2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                 -                 -                 -                 -          -                 
3. ประเภทค่าเช่าบ้าน -                 -                 -                 -                 100         42,000            
4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -                 -                 -                 -                 100         26,000            
5. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล -                 -                 -                 -                 -          -                 

รวมค่าตอบแทน -                -                -                -                200         68,000           

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายการ
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

รายการ
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน
ค่าใช้สอย

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ -                -                -                -                -         -                
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -                 -                 -                 -                 -          -                 
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 70,000            67,200            26,000            50,000            100         100,000          

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
3.1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

35,000            -                 10,400            30,000            67           50,000            

3.2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

35,000            -                 15,600            20,000            150         50,000            

4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน -                 -                 -                 -                 100,000          
รวมค่าใช้สอย 70,000           67,200           26,000           50,000           300         200,000         

ค่าวัสดุ
1. ประเภทวัสดุส านักงาน -                 -                 -                 -                 100         20,000            
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                 -                 -                 -                 100         30,000            
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว -                 -                 -                 -                 100         10,000            
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง -                 -                 -                 -                 100         50,000            
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                 -                 -                 -                 100         80,000            
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน -                 -                 -                 -                 -          -                 
7. ประเภทวัสดุการเกษตร -                 -                 -                 -                 100         20,000            

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน 36



ยอดต่าง

(%)

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

รายการ
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

8. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                 -                 -                 -                 100         30,000            
9. ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย -                 -                 -                 -                 100         30,000            
10. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ -                 -                 -                 -                 100         10,000            
11. ประเภทวัสดุดับเพลิง -                 -                 -                 -                 100         20,000            
12. ประเภทวัสดุอื่น -                 -                 -                 -                 100         20,000            

รวมค่าวัสดุ -                -                -                -                100         320,000         
รวมงบด าเนินงาน 70,000           67,200           26,000           50,000           1,076      588,000         

งบลงทุน
ค่าครภัุณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -                 -                 38,000            -                 -          -                 
1.1 เคร่ืองตัดหญ้า -                 -                 38,000            -                 -          -                 

2. ประเภทครุภัณฑ์อื่น
1.1 โครงการจัดซ้ือกล่องเสียงไซเรน -                 -                 -                 6,000              100-         -                 
1.2 โครงการจัดซ้ือไฟวับวาบส าหรับติดรถยนต์ -                 -                 -                 24,000            100-         -                 

รวมงบลงทุน -                -                38,000           30,000           -          -                
งบเงินอุดหนุน  
เงินอุดหนุน

1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000            -                 30,000            30,000            -          -                 
รวมเงินอุดหนุน 30,000           -                30,000           30,000           -          -                

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000           -                30,000           30,000           -          -                
รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับความสงบภายใน 100,000         67,200           94,000           1,260,600       45.57      1,835,000       

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

รายการ
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ -                -                -                -                -         -                
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -                 -                 -                 -                 -          -                 
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า -                 -                 191,212          370,000          5.41-        350,000          

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
3.1 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

-                 -                 -                 -                 100         250,000          

3.2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 (อปพร.)

-                 -                 191,212          100,000          100-         -                 

3.3 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (One 
Tambon one Search And Rescue Team:OTOS)

-                 -                 -                 -                 100         50,000            

3.4 โครงการฝึกอบรมและทบทวนเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในชุมชน/ไฟป่าในชุมชน

-                 -                 -                 20,000            150         50,000            

4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน -                 -                 -                 -                 -         -                 
รวมค่าใช้สอย -                -                191,212         120,000         191.67     350,000         

ค่าวัสดุ
1. ประเภทวัสดุส านักงาน -                -                -                50,000            100.00-     -                 
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                -                -                50,000            100.00-     -                 
3. ประเภทวัสดุก่อสร้าง -                -                -                40,000            100-         -                 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

รายการ
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

4. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                -                -                90,000            100-         -                 
5. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน -                -                -                -                 -          -                 
6. ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย -                 -                 10,800            -                 -          -                 
7. ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง -                 -                 2,400              30,000            100-         -                 
8. ประเภทวัสดุอื่น -                 -                 -                 -                 -         -                 

รวมค่าวัสดุ -                -                13,200           260,000         100-         -                
รวมงบด าเนินงาน -                -                204,412         380,000         7.89-        350,000         

งบลงทุน
ค่าครภัุณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร -                 -                 45,000            30,000            100-         -                 
1.1 เคร่ืองสูบน้ า -                 -                 45,000            30,000            100-         -                 

2. ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง -                 -                 73,000            -                 -          -                 
2.1 สายดับเพลิง -                 -                 73,000            -                 -          -                 

3. ประเภทครุภัณฑ์อื่น -                 -                 -                 17,000            100-         -                 
3.1 ปั๊มจุ่มดูดโคลน -                 -                 -                 17,000            100-         -                 

4. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -                 -                 -                 90,000            100-         -                 
รวมงบลงทุน -                -                118,000         137,000         100-         -                

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย -                -                322,412         517,000         47.71-      350,000         
รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 100,000         67,200           416,412         1,777,600       22.92      2,185,000       
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานการศึกษา
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ 164,640           173,760           324,780           374,000           103.21     760,000           
2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ 20,160            17,040            -                 -                 -         -                 
3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 470,680           450,766           369,480           904,000           15.04-      768,000           
4. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 133,019.75       371,243           152,520           78,000            24.36      97,000            

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 788,499.75      1,012,809       846,780          1,356,000       19.84      1,625,000       
รวมงบบุคลากร 788,499.75      1,012,809       846,780          1,356,000       19.84      1,625,000       

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                 -                 -                 -                 100         5,000              
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน 28,800            26,400            28,800            42,000            14.29-      36,000            
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -                 -                 -                 -                 -         -                 
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล -                 15,760.75        -                 -                 -         -                 

รวมค่าตอบแทน 28,800            42,160.75       28,800            42,000            2.38-       41,000            

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายการ
รายจ่ายจรงิ
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานการศึกษา

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557
รายการ

รายจ่ายจรงิ

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา
ค่าใช้สอย

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 45,337            4,200              3,144              30,000            50.00-      20,000            
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -                 -                 -                 80,000            128.75     183,000           

2.1 ค่ารับรอง -                 -                 -                 50,000            40-          30,000            
2.2 ค่าเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี่ 2 -                 -                 -                 30,000            410         153,000           

3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 16,000            22,280            3,900              50,000            40-          30,000            
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

3.1 การเดินทางไปราชการ 16,000            22,280            3,900              50,000            40.00-      30,000            
4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 2,200              5,910              -                 -                 -         220,000           

รวมค่าใช้สอย 63,537            32,390            7,044             160,000          183.13    453,000          
ค่าวัสดุ

1. ประเภทวัสดุส านักงาน 63,860            43,760            67,235            60,000            16.67-      50,000            
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                -                -                -                 100         5,000              
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 240,034           40,828            71,044            200,000           25.00-      150,000           
4. ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) 265,449.88       270,946.17       266,692.80       -                 -         -                 
5. ประเภทวัสดุก่อสร้าง -                 -                 -                 95,000            47-          50,000            
6. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -                 -                 -                 6,000              17-          5,000              
7. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                 -                 14,100            5,000              100         10,000            
8. ประเภทวัสดุกีฬา 52,360            -                 -                 -                 -         -                 
8. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ -                 -                 20,010            20,000            50          30,000            
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานการศึกษา

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557
รายการ

รายจ่ายจรงิ

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา
9. ประเภทวัสดุการศึกษา -                 9,890              9,900              30,000            -         30,000            

รวมค่าวัสดุ 621,703.88      355,534.17      448,981.80      416,000          20.67-      330,000          
ค่าสาธารณูปโภค

1. ประเภทค่าไฟฟ้า 14,839.95        14,602.87        12,055.50        25,000            20          30,000            
2. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ 1,221.25          1,321.45          1,259.45          2,000              -         2,000              
3. ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม -                 -                 -                 5,000              100         8,400              

รวมค่าสาธารณูปโภค 16,061.20       15,924.32       13,314.95       32,000            26.25      40,400            
รวมงบด าเนินงาน 730,102.08      446,009.24      498,140.75      650,000          32.98      864,400          

งบลงทุน
ค่าครภัุณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน -                 -                 5,000              6,000              683         47,000            
1.1 ตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน -                 -                 -                 -                 100         10,000            
1.2 เคร่ืองปรับอากาศขนาด 30,000 บีทียู -                 -                 -                 -                 100         37,000            
1.3 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด -                 -                 5,000              6,000              -                 

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -                 -                 -                 -                 -         -                 
3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5,000              -                 -                 12,000            100-         -                 

3.1 ทีวี LCD ขนาด 29 นิ้ว -                 -                 -                 12,000            100-         -                 
4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -                 -                 6,500              61,000            100-         -                 

4.1 เคร่ืองกรองน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี่ 2 -                 -                 -                 25,000            100-         -                 
4.2 ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต -                 -                 6,500              -                 -         -                 
4.3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองผลิตแสงอุลตร้าไวโอเล็ต -                 -                 -                 36,000            -         -                 42



ยอดต่าง

(%)

แผนงานการศึกษา

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557
รายการ

รายจ่ายจรงิ

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา
5. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -                 -                 7,540              40,000            100-         -                 

รวมค่าครภัุณฑ์ 5,000             -                19,040            119,000          60.50-      47,000            
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง

1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                 -                 85,000            164,000           100-         -                 
2. ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ -                 -                 -                 100,000           100-         -                 

2.1 โครงการจัดท าป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี่ 2 -                 -                 -                 100,000           100-         -                 
รวมค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง -                -                85,000            264,000          100-        -                

รวมงบลงทุน 5,000             -                104,040          383,000          87.73-      47,000            
งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

1. อื่น ๆ -                 -                 -                 -                 -         -                 
รวมรายจ่ายอ่ืน -                -                -                -                -         -                

รวมงบรายจ่ายอ่ืน -                -                -                -                -         -                
รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 1,523,601.83   1,458,818.24   1,448,960.75   2,389,000       6.17       2,536,400       

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา
งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ -                -                -                -                -         -                
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -                 -                 -                 -                 -         -                 
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานการศึกษา

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557
รายการ

รายจ่ายจรงิ

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 410,876.24       302,037           387,948           983,000           12.11      1,102,000        

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
3.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -                 -                 317,948           983,000           30.62-      682,000           
3.1.1 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  -                -                261,798           672,000           -         672,000           
3.1.2 โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก -                 -                 -                 30,000            -         10,000            

3.2 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  -                -                70,000            130,000           15.38      150,000           
3.3 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ในและนอก
ห้องเรียน

-                 -                 -                 30,000            233.33     100,000           

3.4 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

-                 -                 -                 15,000            -         15,000            

3.5 โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลปรุใหญ่

-                 -                 -                 -                 100         100,000           

3.6 โครงการสร้างจิตส านึกเพื่อระลึกบุญคุณครู -                 -                 -                 -                 100         5,000              

3.7 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบด้านการศึกษา

-                 -                 -                 -                 100         50,000            

3.8 โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -                 -                 -                 6,000              100-         -                 

3.9 โครงการรับแฟ้มผลงานส าหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

-                 -                 41,150            100,000           -         -                 

3.10 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -                 -                 15,000            -                 -         -                 
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานการศึกษา

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557
รายการ

รายจ่ายจรงิ

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา
4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน -                 -                 -                 -                 -         -                 

รวมค่าใช้สอย 410,876.24      302,037          387,948          983,000          12.11      1,102,000       
ค่าวัสดุ

1. ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) -                 -                 -                 399,000           5            420,090           
รวมค่าวัสดุ -                -                -                399,000          5            420,090          

รวมงบด าเนินงาน 410,876.24      302,037          387,948          1,382,000       10.14      1,522,090       
งบลงทุน
ค่าครภัุณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 28,500            -                 -                 -                 -         -                 
2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 11,000            -                 -                 -                 -         -                 

รวมค่าครภัุณฑ์ 39,500            -                -                -                -         -                
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง

1. ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 200,000          
1.1 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี่ 7 -                -                -                -                100         100,000           
1.2 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี่
 1

-                 -                 -                 -                 100         100,000           

รวมค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง -                -                -                -                200        200,000          
รวมงบลงทุน 39,500            -                -                -                -         200,000          

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 45



ยอดต่าง

(%)

แผนงานการศึกษา

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557
รายการ

รายจ่ายจรงิ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 209,300           200,200           393,000           425,000           -         425,000           
1.1 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม -                 -                 -                 360,000           -         360,000           
1.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่

-                 -                 -                 50,000            -         50,000            

1.3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม

-                 -                 -                 15,000            15,000            

รวมเงินอุดหนุน 209,300          200,200          393,000          425,000          -         425,000          
รวมงบเงินอุดหนุน 209,300          200,200          393,000          425,000          -         425,000          

รวมงานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 659,676.24      502,237          780,948          1,807,000       18.82      2,147,090       
รวมแผนงานการศึกษา 2,183,278.07   1,961,055.24   2,229,908.75   4,196,000       11.62      4,683,490       
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานสาธารณสุข
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ 119,458             103,282.33         246,696             210,000             151          527,300            
2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ 2,557                8,381                -                   -                   -           -                  
3. ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง -                   -                   -                   -                   -           42,000             
4. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 831,240             725,599             820,065             1,367,500          0.91         1,380,000         
5. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 210,600             644,598             311,450             154,000             7.79         166,000            

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,163,855         1,481,860.33     1,378,211         1,731,500         22.17       2,115,300        
รวมงบบุคลากร 1,163,855         1,481,860.33     1,378,211         1,731,500         22.17       2,115,300        

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อปท. 53,340              -                   -                   -                   -           -                  
2. ประเภทค่าเบี้ยประชุม -                   -                   -                   -                   -           -                  
3. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                   37,380              41,580              60,000              -           60,000             
4. ประเภทค่าเช่าบ้าน -                   17,900              39,000              8,000                425.00      42,000             

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายการ
รายจ่ายจรงิ
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานสาธารณสุข

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557
รายการ

รายจ่ายจรงิ

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข
5. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -                   1,937                23,715              25,000              60.00-       10,000             
6. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 3,389.50            -                   -                   -                   -           -                  

รวมค่าตอบแทน 56,729.50         57,217             104,295            93,000             20.43       112,000           
ค่าใช้สอย

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 153,925             375,878             634,547.11         1,000,000          14.20-       858,000            
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -                   -                   -                   -                   -           -                  
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 2,840                -                   6,480                10,000              -           10,000             

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
3.1 การเดินทางไปราชการ  2,840                -                   6,480                10,000              -           10,000             

4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 233,125.15         300,801.60         24,726.10          100,000             200.00      300,000            
รวมค่าใช้สอย 389,890.15        676,679.60        665,753.21        1,110,000         5.23         1,168,000        

ค่าวัสดุ
1. ประเภทวัสดุส านักงาน 35,550              10,390              15,718              30,000              -           30,000             
2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 11,041              -                   16,000              150,000             33.33-       100,000            
3. ประเภทวัสดุก่อสร้าง 7,110                3,000                3,330                10,000              -           10,000             
4. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 95,585              36,600              60,119.96          150,000             33-            100,000            
5. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 408,831.80         339,639.10         340,158.20         400,000             -           400,000            
6. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,000.98          16,800              10,691              30,000              -           30,000             
7. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                   3,595.20            -                   15,000              -           15,000             
8. ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 26,343.40          17,675.60          28,205.20          50,000              -           50,000             
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานสาธารณสุข

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557
รายการ

รายจ่ายจรงิ

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข
9. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 28,825              22,400              31,340              35,000              14-            30,000             
10.ประเภทวัสดุอื่น ๆ -                   -                   -                   -                   -           -                  

รวมค่าวัสดุ 625,287.18        450,099.90        505,562.36        870,000            12.07-       765,000           
รวมงบด าเนินงาน 1,071,906.83     1,183,996.50     1,275,610.57     2,073,000         1.35-         2,045,000        

งบลงทุน
ค่าครภัุณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน -                   -                   -                   -                   -           -                  
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                   -                   200,000             -                   -           -                  

 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย -                   -                   200,000             -                   -           -                  
3. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -                   -                   -                   -                   -           -                  
4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -                   -                   -                   -                   -           -                  
5. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน -                   -                   -                   -                   -           -                  
6. ประเภทครุภัณฑ์เกษตร -                   -                   59,000              -                   -           -                  

เคร่ืองพ่นหมอกควัน -                   -                   59,000              -                   -           -                  
7. ประเภทครุภัณฑ์อื่น -                   -                   -                   -                   -           -                  
8. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -                   -                   60,200              260,000             100-          -                  

รวมค่าครภัุณฑ์ -                  -                  319,200            260,000            100-          -                 
รวมงบลงทุน -                  -                  319,200            260,000            100-          -                 

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 2,235,761.83     2,665,856.83     2,973,021.57     4,064,500         2.36         4,160,300        
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานสาธารณสุข

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557
รายการ

รายจ่ายจรงิ

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ -                  -                  -                  -                  -                 
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -                   -                   -                   -                   -                  
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 440,724.56         68,971              134,968.21         370,000             56.76       580,000            

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
3.1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า -                   -                   39,400              50,000              -           50,000             
3.2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก -                   -                   95,568.21          100,000             20-            80,000             
3.3 โครงการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

-                   -                   -                   40,000              -           40,000             

3.4  โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย
และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและรณรงค์การคัด
แยกขยะมูลฝอยอันตรายและสารพิษในครัวเรือน

-                   -                   -                   -                   100          80,000             

3.5 โครงการบริหารจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในต าบล -                   -                   -                   -                   100          200,000            

3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ระดับต าบล/หมูบ่้าน -                   -                   -                   50,000              -           50,000             
3.7 โครงการป้องกันและก าจัดโรคระบาดในสัตว์ -                   -                   -                   50,000              -           50,000             

3.8 โครงการสร้างจิตส านึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แม่น้ าล าคลอง

-                   -                   -                   -                   100          30,000             
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานสาธารณสุข

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557
รายการ

รายจ่ายจรงิ

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
3.4 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย
และการใช้ประโยชน์

-                   -                   -                   50,000              100-          -                  

3.5 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายและ
สารพิษในครัวเรือน

-                   -                   -                   30,000              100-          -                  

4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน -                   -                   -                   -                   -                  
รวมค่าใช้สอย 440,724.56        68,971             134,968.21        370,000            56.76       580,000           

รวมงบด าเนินงาน 440,724.56        68,971             134,968.21        370,000            56.76       580,000           
งบลงทุน
ค่าครภัุณฑ์

1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -                   -                   -                   59,000              100-          -                  
2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร -                   -                   -                   59,000              100-          -                  

2.1 เคร่ืองพ่นหมอกควัน -                   -                   -                   59,000              100-          -                  
รวมค่าครภัุณฑ์ -                  -                  -                  118,000            100-         -                 

รวมงบลงทุน -                  -                  -                  118,000            100-         -                 
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 125,000             -                   35,000              35,000              100-          -                  
1.1 อุดหนุนอ าเภอเมืองนครราชสีมาตามโครงการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาสังคม อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

-                   -                   35,000              -                   -           -                  
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานสาธารณสุข

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557
รายการ

รายจ่ายจรงิ

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
2. ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 70,000              70,000              105,000             105,000             -           105,000            

2.1 อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

70,000              70,000              105,000             105,000             -           105,000            

รวมเงินอุดหนุน 195,000            70,000             140,000            140,000            25-           105,000           
รวมงบเงินอุดหนุน 195,000            70,000             140,000            140,000            25-           105,000           

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 635,724.56        138,971.00        274,968.21        628,000            9.08         685,000           
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,871,486.39     2,804,827.83     3,247,989.78     4,692,500         3.26         4,845,300        
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000          -               -               -               -           20,000          
1.1 อุดหนุนกาชาดจังหวัดนครราชสีมาตามโครงการ
จัดหารายได้เพือ่จัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา

10,000          -               -               100          20,000          

2. ประเภทเงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ -               -               -               20,000          100-          -               
รวมเงินอุดหนุน 10,000         -              -              20,000         -          20,000         

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000         -              -              20,000         -          20,000         
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 10,000         -              -              20,000         -          20,000         

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000         -              -              20,000         -          20,000         

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายการ
รายจ่ายจริง
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ 692,495            652,640            835,243            975,000          4.10-         935,000          
2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ 35,535              48,696              3,227                -                 -          -                 
3. ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง -                   19,017              42,000              42,000            100-          -                 
4. ประเภทค่าลูกจ้างประจ า 124,920            129,060            78,260              -                 -          -                 
5. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า 15,480              20,490              7,735                -                 -          -                 
6. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 740,798            705,219            590,920            758,000          10.29-       680,000          
7. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 202,450            562,031            249,320            96,000            -          96,000            

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,811,678         2,137,153         1,806,705         1,871,000       8.55-        1,711,000       
รวมงบบุคลากร 1,811,678         2,137,153         1,806,705         1,871,000       8.55-        1,711,000       

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายการ
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายการ
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อปท. 3,500                -                   -                   -                 -          -                 
2. ประเภทค่าเบี้ยประชุม -                   -                   -                   -                 -          -                 
3. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                   -                   10,920              20,000            -          20,000            
4. ประเภทค่าเช่าบ้าน 54,500              78,750              80,300              71,800            0.28         72,000            
5. ประเภทค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 13,885.50          8,597                -                   -                 -          -                 
6. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,749              14,042              15,287              13,600            11.76-       12,000            

รวมค่าตอบแทน 83,634.50         101,389           106,507           105,400         1.33-        104,000         
ค่าใช้สอย

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 5,350                13,560              30,800              300,000          83.33-       50,000            
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -                   -                   -                   -                 -          -                 
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า -                   -                   98,000              150,000          201-          49,790            

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
3.1 การเดินทางไปราชการ -                   -                   -                   50,000            -          49,790            
3.2 โครงการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
และจัดการงานโยธา

-                   -                   98,000              100,000          -          -                 

4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 531,670.70        142,393.57        258,874.32        350,000          28.57       450,000          
รวมค่าใช้สอย 537,020.70       155,953.57       387,674.32       800,000         31.28-       549,790         
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายการ
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
ค่าวัสดุ

1. ประเภทวัสดุส านักงาน 56,742              48,500              78,132.35          120,000          33.33-       80,000            
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 359,028            203,020            301,632            350,000          -          350,000          
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว -                   -                   -                   5,000              100-          -                 
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง 83,515.10          43,733.75          333,150            300,000          16.67       350,000          
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 33,600              15,400              76,108.50          100,000          20-           80,000            
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 188,900            129,500            132,943            180,000          -          180,000          
7. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                   -                   -                   25,000            100-          -                 
8. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 64,820              51,400              59,500              70,000            -          70,000            
9. ประเภทวัสดุอื่น -                   -                   -                   5,000              100-          -                 

รวมค่าวัสดุ 786,605.10       491,553.75       981,465.85       1,155,000       3.90-        1,110,000       
รวมงบด าเนินงาน 1,407,260.30     748,896.32       1,475,647.17     2,060,400       14.40-       1,763,790       

งบลงทุน
ค่าครภัุณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 17,500              7,500                -                   56,000            -          -                 
1.1 เคร่ืองปรับอากาศ -                   -                   -                   56,000            -          -                 

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 22,000              -                   -                   -                 -          -                 
3. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง -                   -                   24,000              -                 -          -                 

3.1 สว่านโรตาร่ี -                   -                   24,000              -                 -          -                 
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายการ
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -                   -                   -                   63,000            100-          -                 

4.1 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า -                   -                   -                   63,000            100-          -                 
5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 9,000                14,000              5,990                -                 -          -                 

5.1 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล -                   -                   5,990                -                 -          -                 
6. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน -                   32,000              -                   -                 -          -                 
7. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา -                   -                   -                   800,000          100-          -                 

7.1 เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 800,000          100-          -                 
8. ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ -                   -                   -                   25,000            100-          -                 

8.1 เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม -                   -                   -                   25,000            100-          -                 
9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -                   -                   20,400              38,500            100-          -                 

9.1 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ -                   -                   -                   30,000            100-          -                 
9.2 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค -                   -                   -                   -                 -          -                 
9.3  เคร่ืองพิมพ์แบบหมึกฉีด (Inkjet Printer) -                   -                   -                   8,500              100-          -                 
9.4  เคร่ืองส ารองไฟฟ้า -                   -                   20,400              -                 -          -                 

10. ประเภทครุภัณฑ์อื่น -                   -                   -                   -                 -          -                 
10.1 อุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ติดตามรถยนต์ (GPS 
TRACKING)

                    -                       -                       -               46,500 -         100                   -   

10. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -                   -                   43,425.20          125,000          100-          -                 
รวมค่าครภัุณฑ์ 48,500             32,000             93,815.20         1,154,000       100-         -                
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายการ
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง

1. ประเภทค่าสาธารณูปการ -                   -                   -                   -                 -          -                 
2. ประเภทค่าสาธารณูปโภค -                   -                   -                   -                 -          -                 

รวมค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง -                  -                  -                  -                -          -                
รวมงบลงทุน 48,500             32,000             93,815             1,154,000       100-         -                

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 3,267,438.30     2,918,049.32     3,376,167.37     5,085,400       31.67-       3,474,790       
งานไฟฟ้าและถนน

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง
1. ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                   -                   212,000            281,000          100-          -                 
2. ประเภทค่าสาธารณูปการ -                   -                   -                   516,000          100-          -                 
3. ประเภทค่าสาธารณูปโภค 3,755,964          1,880,550          1,097,000          4,477,500        -          7,437,000        

รวมค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 3,755,964         1,880,550         1,309,000         5,274,500       41.00       7,437,000       
รวมงบลงทุน 3,755,964         1,880,550         1,309,000         5,274,500       41.00       7,437,000       

งบเงินอุดหนุน
1. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 578,731.85        -                   431,133.11        500,000          -          500,000          

1.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 578,731.85        -                   431,133.11        500,000          -          500,000          
รวมเงินอุดหนุน 578,731.85       -                  431,133.11       500,000         -          500,000         

รวมงบเงินอุดหนุน 578,731.85       -                  431,133.11       500,000         -          500,000         
รวมงานไฟฟ้าและถนน 4,334,695.85     1,880,550         1,740,133.11     5,774,500       37.45       7,937,000       

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 7,602,134.15     4,798,599.32     5,116,300.48     10,859,900     5.08        11,411,790     
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ -                 -                 -                 -                 -          -                
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -                  -                  -                  -                  -           -                 
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 1,272,440.40     69,851             327,764.01        2,065,000         6.54         2,200,000        

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
3.1 โครงการพัฒนาท าความสะอาดหมูบ่้าน -                  -                  -                  30,000             100          30,000            
3.2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ -                  -                  -                  20,000             150          50,000            
3.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ -                  -                  267,500            400,000            -           400,000          
3.4 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพ 
ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มองค์กร
ต่าง ๆ

-                  -                  -                  800,000            13-            700,000          

3.5 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ให้กับคณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการอ านวยการชุมชน 
และสมาชิกชุมชน

-                  -                  -                  685,000            5-             650,000          

3.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี -                  -                  -                  -                  100          100,000          

3.7 โครงการหมูบ่้านดีเด่นต าบลปรุใหญ่ -                  -                  -                  -                  100.00      100,000          

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายการ
รายจ่ายจรงิ
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557
รายการ

รายจ่ายจรงิ

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
3.8 โครงการจัดท าแผนชุมชนต าบลปรุใหญ่ -                  -                  -                  30,000             -           50,000            
3.9 โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม OTOP -                  -                  -                  -                  100          70,000            
3.10 โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง -                  -                  -                  -                  100          50,000            
3.11 โครงการวันสตรีสากลต าบลปรุใหญ่ -                  -                  51,364.01         100,000            100-          -                 
3.12 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเกษตร
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

-                  -                  8,900               -                  -           -                 

4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,272,440.40    -                  -                  -                  -           -                 
รวมค่าใช้สอย 1,272,440.40    69,851             327,764.01       2,065,000         6.54         2,200,000       

รวมงบด าเนินงาน 69,851             327,764.01       2,065,000         6.54         2,200,000       
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน 20,000             

1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000             -                  20,000             -                  -           -                 
1.1 อุดหนุนอ าเภอเมืองนครราชสีมาตามโครงการ
ปรับเปล่ียนทัศนคติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

20,000             -                  20,000             20,000             100-          -                 

รวมงบเงินอุดหนุน 1,292,440.40    -                 20,000             20,000             -          -                
รวมงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 1,292,440.40    69,851             347,764.01       2,085,000         5.52         2,200,000       

รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 1,292,440.40    69,851             347,764.01       2,085,000         5.52         2,200,000       
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ -                 -                 -                 -                 -          -                
2. ประเภทรายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ -                  -                  -                  -                  -           -                 
3. ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 149,875           -                  201,414.76       360,000           10.00        400,000          

ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
3.1 โครงการจัดการแข่งขันกฬีาต าบลต้านยาเสพติด -                  -                  131,414.76       200,000           -           200,000          
3.2 โครงการจัดการแข่งขันกฬีาหมู่บ้านต้านยาเสพติด -                  -                  -                  40,000             50            80,000            
3.3  โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่ความเป็นเลิศด้านกฬีา -                  -                  -                  -                  100          50,000            
3.4  โครงการส่งเสริมการเล่นกฬีาเพื่อสุขภาพที่ดี -                  -                  -                  70,000             100          70,000            
3.3 โครงการส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา -                  -                  -                  50,000             100-          -                 
3.4 โครงการสนับสนุนอปุกรณ์กฬีา -                  -                  70,000             -                  -           -                 

4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน -                  -                  -                  -                  -                 
รวมค่าใช้สอย 149,875          -                 201,414.76      360,000          10.00       400,000         

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสมีา  จงัหวัดนครราชสมีา

รายการ
รายจา่ยจรงิ
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสมีา  จงัหวัดนครราชสมีา

รายการ
รายจา่ยจรงิ

งานกีฬาและนันทนาการ
ค่าวัสดุ -                  

1. ประเภทวัสดุกฬีา -                 -                  -                  70,000             -           -                 
รวมค่าวัสดุ -                 -                 -                 70,000            -           -                

รวมงบด าเนินงาน 149,875          -                 201,414.76      430,000          7.50-         400,000         
งบลงทุน
ค่าครภัุณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์กฬีา -                  -                  99,000             -                  -           -                 
รวมงบลงทุน -                 -                 99,000            -                 -          -                

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

1. ประเภทเงินอดุหนุนส่วนราชการ -                  -                  70,000             100,000           -           -                 
รวมงบเงินอุดหนุน -                 -                 70,000            100,000          -          -                

รวมงานกีฬาและนันทนาการ -                 -                 370,414.76      530,000          32.50-       400,000         
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสมีา  จงัหวัดนครราชสมีา

รายการ
รายจา่ยจรงิ

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ -                 -                 -                 -                 -          -                
2. ประเภทรายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ -                  -                  -                  -                  -          -                 
3. ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 859,780.24       -                  337,080           700,000           75.71        1,230,000        

ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
3.1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุต าบลปรุใหญ่

-                  -                  269,680           500,000           40.00        700,000          

3.2 โครงการจัดกจิกรรมวันเข้าพรรษา -                  -                  -                  -                  100          100,000          
3.3 โครงการประเพณีลอยกระทง -                  -                  -                  100,000           200          300,000          
3.4 โครงการย้ิมง่าย ไหว้สวย แต่งกายงามตามกาล -                  -                  -                  -                  100          50,000            
3.5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม -                  -                  -                  -                  100          80,000            
3.6 โครงการจัดกจิกรรมวันส าคัญทางพระพทุธศาสนา -                  -                  67,400             80,000             100-          -                 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 63



ยอดต่าง

(%)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสมีา  จงัหวัดนครราชสมีา

รายการ
รายจา่ยจรงิ

3.7 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานทางด้านประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ ของสภาวัฒนธรรมต าบลปรุ
ใหญ่

-                  -                  -                  20,000             100-          -                 

4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน -                  -                  -                  -                  -           -                 
รวมค่าใช้สอย 859,780.24      -                 337,080          700,000          75.71       1,230,000       

รวมงบด าเนินงาน 859,780.24      -                 337,080          700,000          75.71       1,230,000       
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 859,780.24      -                 337,080          700,000          75.71       1,230,000       

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 859,780.24      -                 707,494.76      1,230,000        32.52       1,630,000       
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

1. ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ -                -                -                -                -          -                
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -                 -                 -                 -                 -           -                 
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า -                 -                 -                 80,000            12.50-        70,000            

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
3.1 โครงการ"ท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พืน้ทีสี่เขียว" -                 -                 -                 20,000            -           20,000            
3.2 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเกษตร
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

-                 -                 -                 30,000            67            50,000            

3.3 โครงการสร้างจิตส านึกให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ าล าคลอง

-                 -                 -                 30,000            100-          -                 

4. ประเภทรายจ่ายเพือ่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน -                 -                 -                 -                 -                 
รวมค่าใช้สอย -                -                -                80,000           13-           70,000           

รวมงบด าเนินงาน -                -                -                80,000           13-           70,000           
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ -                -                -                80,000           13-           70,000           

รวมแผนงานการเกษตร -                -                -                80,000           13-           70,000           

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายการ
รายจ่ายจริง
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง

งบกลาง
1. ประเภทค่าช าระหนี้เงินต้น -                   2,780,000           2,780,000           2,780,000           -        2,780,000           
2. ประเภทค่าช าระดอกเบี้ย 1,255,568.36       2,126,186           1,706,452.12       1,819,400           25.80-      1,350,000           
3. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 448,492             625,036             334,021             400,000             0.76       403,050             
4. ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา -                   -                   -                   50,000               -        50,000               
5. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 6,000                6,000                6,000                6,000                -        6,000                
6. ประเภทเงินส ารองจ่าย 347,000             833,718             307,775             600,000             57.78      946,700             
7. ประเภทเงินส ารองจ่ายตามข้อผูกพัน 331,509.06         252,115.16         403,958.43         261,000             0.38-       260,000             

7.1 เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในพื้นที่เทศบาลต าบลปรุใหญ่

-                   -                   -                   200,000             -         200,000             

7.2 ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.)

-                   -                   -                   61,000               2-           60,000               

รวมงบกลาง 2,388,569.42      6,623,055.16      5,538,206.55      5,916,400          2.04-       5,795,750          

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายการ
รายจ่ายจรงิ
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานงบกลาง

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559ปี 2557
รายการ

รายจ่ายจรงิ

งบกลาง
บ าเหน็จ/บ านาญ

1. ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ/บ านาญ 480,000             500,000             666,000             740,000             10.81      820,000             
ข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

รวมบ าเหน็จ/บ านาญ 480,000            500,000            666,000            740,000            10.81     820,000            
รวมงานงบกลาง 2,868,569.42      7,123,055.16      6,204,206.55      6,656,400          0.61-       6,615,750          

รวมแผนงานงบกลาง 2,868,569.42      7,123,055.16      6,204,206.55      6,656,400          0.61-       6,615,750          

รวมทุกแผนงาน 31,686,326.77      28,708,752.37      32,114,975.14      50,000,000          8.00       54,000,000        
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิน้ 54,000,000       .-  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

ประมาณการแผนงานบรหิารทัว่ไป (00110) รวมทัง้สิน้ 20,338,670 .- บาท 
งานบรหิารทัว่ไป (00111) รวมทัง้สิน้ 16,701,670 .- บาท 

1)  งบบุคลากร รวม 11,188,720 .- บาท 
หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 .- บาท 

1. ประเภทเงนิเดือนนายก/รองนายก ต้ังไว้ 725,760 .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอตัราเดือนละ 28,800.-  บาท จ านวน 12  เดือน เป็นเงิน  

345,600.-  บาท รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2  อตัรา ๆ เดือนละ 15,840.-  บาท จ านวน 12  เดือน  
เป็นเงิน 380,160.-  บาท รวมเป็นเงิน 725,760.-  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
2. ประเภทเงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก

ต้ังไว้ 180,000 .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรีในอตัราเดือนละ 6,000.-บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 72,000.- บาท รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2  อตัรา ๆ เดือนละ 4,500.- บาท จ านวน 12  เดือน  
เป็นเงิน 108,000.-บาท รวมเป็นเงิน 180,000.-บาท 

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
3. ประเภทเงนิค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ต้ังไว้ 180,000 .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรีในอตัราเดือนละ 6,000.-  บาท จ านวน 12  เดือน   

เป็นเงิน 72,000.-  บาท รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2  อตัรา ๆ เดือนละ 4,500.-  บาท จ านวน 12  เดือน 
เป็นเงิน 108,000.-  บาท รวมเป็นเงิน 180,000.-  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารทั่วไป

         …………………………….
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แผนงานบริหารทั่วไป
งานบรหิารทัว่ไป (00111)

4. ประเภทเงนิค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี
ต้ังไว้ 207,360 .- บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนให้แก ่เลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน 1  อัตรา ๆ เดือนละ
10,080.-บาท จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 120,960.-บาท ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ
7,200.-บาท จ านวน 12  เดือน รวมเป็นเงิน 86,400.-บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 207,360.- บาท

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
5. ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ต้ังไว้ 1,555,200 .- บาท 

5.1  ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ต้ังไว้ 190,080 .- บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอตัราเดือนละ 15,840.-บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 190,080.-บาท 
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
5.2  ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล

ต้ังไว้ 155,520 .- บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอตัราเดือนละ ๆ 12,960.- บาท จ านวน 

12 เดือน เป็นเงิน 155,520.- บาท 
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
5.3   ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ต้ังไว้ 1,209,600 .- บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชกิสภาเทศบาล จ านวน 10  อตัราๆ เดือนละ 10,080.- บาท 

จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600.- บาท  
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)

หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 8,340,400 .- บาท 
1. ประเภทเงนิเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ต้ังไว้ 5,000,000 .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพเิศษผู้ได้รับเงินเดือนถงึขัน้สูงของ

อนัดับหรือต าแหน่ง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงานเทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ของส านักปลัดเทศบาล 
จ านวน 19 อัตรา ต้ังจา่ย 12  เดือน

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
2. ประเภทเงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ

ต้ังไว้ 67,200 .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชัว่คราว เงินเพิ่มส าหรับปรับวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินัน้เป็นคุณวุฒิเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แกพ่นักงาน
เทศบาลสามัญของส านักปลัดเทศบาล และเงินค่าตอบแทนพเิศษต าแหน่งปลัดเทศบาล ต้ังจา่ย 12 เดือน

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
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แผนงานบริหารทั่วไป

งานบรหิารทัว่ไป (00111)
3. ประเภทเงนิประจ าต าแหน่ง ต้ังไว้ 193,200 .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แกป่ลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส านักปลัด 

ต้ังจา่ย 12 เดือน
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
4.  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง ต้ังไว้ 2,700,000 .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แกพ่นักงานจ้างตามภารกจิและพนักงานจ้างทั่วไปในต าแหน่ง

ต่าง ๆ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของส านักปลัดเทศบาล จ านวน 23 อัตรา ต้ังจา่ย 12 เดือน
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
5.  ประเภทเงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง ต้ังไว้ 380,000          .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชัว่คราวให้แกพ่นักงานจ้างตามภารกจิและพนักงานจ้างทั่วไปในต าแหน่ง

ต่าง ๆ ของส านักปลัดเทศบาล ต้ังจา่ย 12 เดือน
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)

2)  งบด าเนินงาน รวม 5,474,950 .- บาท 
หมวดค่าตอบแทน รวม 905,000 .- บาท 

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท .
ต้ังไว้ 320,000 .- บาท 

1.1 เงนิรางวลักรรมการ ต้ังไว้ 20,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ตามที่ได้รับมอบหมาย เชน่ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชมุแกค่ณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร เงินรางวัลเกีย่วกบัการสอบคัดเลือกแกค่ณะกรรมการ ขา้ราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 
เป็นผู้ด าเนินการสอบคัดเลือก หรือสอบเปล่ียนสายงาน ฯลฯ 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลเกีย่วกบัการสอบ 
พ.ศ. 2543 

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
1.2 เงนิรางวลัประจ าปี ต้ังไว้ 300,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษประจ าปีงบประมาณ 2559

ให้แกพ่นักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจ าที่ผ่านการประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่
เป็นกรณีพเิศษ

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็น
กรณีพเิศษอนัมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถิน่ให้เป็นรายจ่ายอืน่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กนัยายน 2557 

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
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แผนงานบริหารทั่วไป

งานบรหิารทัว่ไป (00111)
2. ประเภทค่าเบ้ียประชุม ต้ังไว้ 10,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชมุให้แกก่รรมการโดยการแต่งต้ังจากสภาเทศบาล และหมายความรวมถงึ

อนุกรรมการเพื่อกจิการของสภาเทศบาลโดย จ่ายให้วันละ 250.- บาทต่อคน 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ซ่ึงได้รับแต่งต้ัง เงินค่าตอบแทน 

 และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชกิสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาลที่ด ารง
ต าแหน่งเลขานุการนายเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชมุ กรรมการสภาเทศบาล
 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 เมษายน 2554  

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
3. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 20,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพ่นักงานเทศบาลสามัญ  

และพนักงานจ้าง ของส านักปลัดเทศบาล ที่ต้องท างานในวันหยุดราชการเป็นคร้ังคราว
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
4. ประเภทค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้ 460,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บ้านให้แกพ่นักงานเทศบาลสามัญของส านักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้

ตามระเบียบ ฯ ต้ังจ่าย 12  เดือน 
2.  ฐานอ านาจ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเชา่บ้านขา้ราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
5. ประเภทเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว้ 95,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพ่นักงานเทศบาลสามัญของส านักปลัดเทศบาล 

ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ ฯ 
2. ฐานอ านาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่วกบัการศึกษาของบุตร พ .ศ. 2523 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม  
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)

หมวดค่าใช้สอย รวม 2,804,950 .- บาท 
1. ประเภทรายจา่ยเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร ต้ังไว้ 900,000 .- บาท 

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการต่าง ๆ อาทิเชน่ 
     -  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าก าจัดส่ิงปฏิกลู ค่าซักฟอก
     -  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ  ต้นไม้  ตัดกิง่ไม้ ตัดหญ้า   
     -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถา่ยเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเขา้ปกหนังสือ ฯลฯ
     -  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก
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งานบรหิารทัว่ไป (00111)
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
2. ประเภทรายจา่ยเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ ต้ังไว้ 500,000 .- บาท 

               2.1 ค่ารบัรอง ต้ังไว้ 10,000 .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศน์งาน  ตรวจงานหรือเย่ียมชม

หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง ซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  
ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าของขวัญ  ค่าใชจ้่ายที่เกีย่วเนือ่งในการเล้ียงรับรอง รวมทั้งค่าบริหารค่าใชจ้่ายอืน่ที่จ าเป็นต้องจ่าย
ที่เกีย่วกบัการรับรอง

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
                2.2 ค่าเลีย้งรบัรอง ต้ังไว้ 10,000 .- บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชมุสภาท้องถิน่หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย  หรือการประชมุระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กบัรัฐวิสาหกจิหรือเอกชน รวมถงึผู้เขา้ร่วมประชมุอืน่ๆ 
และเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้งซ่ึงเขา้ร่วมประชมุ  

ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ พ.ศ. 2541 ขอ้ 4 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547 ขอ้ 4 และขอ้ 67 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 080.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
                2.3 ค่าเปิดอาคารส านักงานเทศบาลต าบลปรใุหญ่แหง่ใหม่

ต้ังไว้ 180,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าเปิดอาคารส านักงานเทศบาลต าบลปรุใหญ่แห่งใหม่ เชน่ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม และอืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้งจ าเป็นในโครงการ  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
3.  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที่ 24 หน้า 112
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                2.4 โครงการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

ต้ังไว้ 300,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการจัดกจิกรรมในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ฯ วันที่  5  ธันวาคม งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิีนาถ  
วันที่ 12 สิงหาคม  โดยเบิกจ่ายเป็นค่าธงชาติและธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกยีรติ ค่าวัสดุอปุกรณ์จัดสถานที่ 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และอืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้งจ าเป็นที่ใชใ้นโครงการ 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

3.  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที่ 2 หน้า 106
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)

3. ประเภทรายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษะรายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ
รวม 1,104,950 .- บาท 

3.1  การเดินทางไปราชการ ต้ังไว้ 244,950 .- บาท  
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

เชน่ ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเชา่ที่พกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
สามัญและพนักงานจ้าง  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
3.2 โครงการอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใหแ้ก่คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเจา้หน้าที ่ผู้น าทอ้งที ่ผู้น าชุมชน และประชาชนผู้สนใจ ต้ังไว้ 400,000 .- บาท  
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานโครงการอบรมเพิ่มพนูประสิทธิภาพให้แกค่ณะผู้บริหาร 

สมาชกิสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้น าท้องที่ ผู้น าชมุชน และประชาชนผู้สนใจ เชน่ ค่าวิทยากร 
ค่าพาหนะ ค่าเชา่ที่พกั ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และอืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้งจ าเป็นในโครงการ 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2526 และแกไ้ขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548

3.  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. (2559-2561) ล าดับที่ 1 หน้า 103
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ 102,100.-บาท เงนิอุดหนุน 299,790.-บาท (ส านักปลัดเทศบาล)
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3.3 โครงการประชาสัมพันธ์ ต้ังไว้ 200,000 .- บาท  
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดท าส่ือในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ภารกจิและบทบาทหน้าที่

ขององค์กรให้หน่วยงาน และประชาชนได้รับทราบ โดยการออกบริการประชาชนเคล่ือนที่ จัดท าตู้รับเร่ืองร้องทุกข์ /
ร้องเรียนประจ าหมูบ่้าน การเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารโดยจัดท าแผ่นพบั  ใบปลิว โปสเตอร์  เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานของเทศบาล ค่าจัดท าวารสารประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลงานของเทศบาล ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการต่าง ๆ เป็นต้น  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

3.  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที่ 3 หน้า 106)
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
3.4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  ต้ังไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดหาและค่าบริการระบบการเชือ่มต่ออนิเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง 

ค่าเชา่พื้นที่  เพื่อให้บริการ Internet แกป่ระชาชนและรองรับการด าเนินการต่าง ๆ เชน่ การบันทึกขอ้มูลพื้นฐาน
ของ อปท. ขอ้มูลโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ขอ้มูลเพื่อการวางแผนและประเมินผล การจัดท าระบบเครือขา่ย
ภายใน (Local  Area  Network) ฯลฯ  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

3.  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที่ 1 หน้า 102)
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)

                     3.5  โครงการเลือกต้ัง ต้ังไว้ 150,000 .- บาท  
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ และสมาชกิสภาเทศบาล

ต าบลปรุใหญ่ ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง
2.  ฐานอ านาจ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 

ที่ มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท 0890.4/468 
ลงวันที่ 17 มกราคม 2556

3.  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที่ 4 หน้า 106)
ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทัว่ไป (ส านักปลัดเทศบาล)

                     3.6 โครงการวนัเทศบาล ต้ังไว้ 20,000 .- บาท  
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานโครงการวันเทศบาล ประจ าปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่า 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการและค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้งจ าเป็นในโครงการ
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2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

3.  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที่ 1 หน้า 106)
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)

                       3.7  โครงการรูร้กัสามัคคีต าบลปรใุหญ่ ต้ังไว้ 40,000 .- บาท  
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการรู้รักสามัคคีต าบลปรุใหญ่ โดยเบิกจ่ายเป็น

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ และอืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้งจ าเป็น
ที่ใชใ้นโครงการ 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

3.  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที่ 5 หน้า 107)
ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทัว่ไป (ส านักปลัดเทศบาล)

4. ประเภทรายจา่ยเพ่ือบ ารงุรกัษาหรอืซ่อมแซมทรพัยส์ิน
ต้ังไว้ 300,000 .- บาท 

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ เชน่ เคร่ืองพมิพดี์ด 
คอมพวิเตอร์ โต๊ะ เกา้อี ้เคร่ืองถา่ยเอกสาร เคร่ืองโทรศัพท์ เคร่ืองโทรสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกน้ า  
และค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน่ ๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบล 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
หมวดค่าวสัดุ รวม 650,000 .- บาท 

1. ประเภทวสัดุส านักงาน ต้ังไว้ 100,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ  เชน่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 

ยางลบ ซอง ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟม้ สมุดบัญช ีตรายาง ฯลฯ 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
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2. ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ต้ังไว้ 20,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ เชน่ ฟวิส์ เขม็ขดัรัดสายไฟ หลอดไฟฟา้ ปล๊ักไฟฟา้ 

สวิตซ์ไฟฟา้ เคร่ืองรับโทรทัศน์ จานดาวเทียม และอืน่ ๆ  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
3. ประเภทวสัดุงานบ้านงานครวั ต้ังไว้ 60,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เชน่ แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน 

ถว้ย ชาม แกว้น้ า จานรอง ค่าจัดซ้ือน้ าส าหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
4. ประเภทวสัดุก่อสรา้ง ต้ังไว้ 10,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง เชน่ ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี สว่าน เล่ือย ชะแลง

จอบ ฯลฯ  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
5. ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ต้ังไว้ 60,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เชน่ ค่าหัวเทียน แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ 

ยางรถจักรยานยนต์ ฯลฯ      
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
6. ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ ต้ังไว้ 280,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน เชน่ น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันกา๊ช น้ ามันเคร่ืองฯลฯ 

ในกจิการของเทศบาล และของหน่วยงานอืน่ที่เทศบาลขอรับการสนับสนุนเคร่ืองจักรกลต่าง ๆ   
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2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
7.  ประเภทวสัดุการเกษตร ต้ังไว้ 10,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เชน่ สายยาง หัวกอ๊ก ท่อ ขอ้ต่อ และอืน่ ๆ ที่จ าเป็นเกีย่วกบั

การเกษตร 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
8.  ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 10,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีนโปสเตอร์ พู่กนัและสี รูปสีหรือ

ขาวด าที่ได้จากการล้าง อดั ขยาย ขาแขวนทีวีติดผนัง ฯลฯ  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
9.  ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 100,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ เชน่ หัวพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือ่ง เมาส์ แป้นพมิพโ์ปรแกรมและอืน่ ๆ 
ที่เกีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอร์ ฯลฯ 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
หมวดค่าสาธารณปูโภค รวม 1,115,000 .- บาท 

1. ประเภทค่าไฟฟ้า ต้ังไว้ 1,000,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟา้ที่ใชป้ระจ าอาคารส านักงาน หรืออาคาร สถานที่ที่อยู่ในการดูแลของเทศบาล 
2.  ฐานอ านาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271

 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
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2. ประเภทค่าบรกิารโทรศัพท์ ต้ังไว้ 70,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่ ค่าเชา่เคร่ือง ค่าเชา่หมายเลขโทรศัพท์ 

ค่าบ ารุงรักษาสายของเทศบาล  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
3. ประเภทค่าบรกิารไปรษณยี์ ต้ังไว้ 40,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเชา่ตู้ไปรษณีย์ และอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
4. ประเภทค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม ต้ังไว้ 5,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร  ค่าเทเล็กซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุส่ือสาร  ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการให้

บริการอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL  ค่าเชา่พื้นที่เว็บไซต์ และค่าส่ือสารอืน่ ๆ รวมถงึค่าใชจ้่ายเพื่อให้ได้รับบริการ
และค่าใชจ้่ายที่ต้องช าระพร้อม  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
3)  งบลงทนุ รวม 38,000 .- บาท 

หมวดค่าครภัุณฑ์ รวม 38,000 .- บาท 
1.  ประเภทครภัุณฑ์คอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 38,000 .- บาท 

1.1 เครือ่งพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
ต้ังไว้ 38,000 .- บาท 

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifuntion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 2 เคร่ือง ๆ 
ละ 19,000.-บาท จัดซ้ือตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

3.  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที่ 13 หน้า 108
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งานบรหิารทัว่ไป (00111)
4.  คุณลักษณะพื้นฐาน
 - เป็นอปุกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเคร่ืองเดียวกนั
 - ใชเ้ทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
 - มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
 - มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
 - มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
 - มีความเร็วในการพมิพร่์างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
 - มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และสี) ได้
 - มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถา่ยส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า
 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์
 - สามารถใชไ้ด้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทัว่ไป (ส านักปลัดเทศบาล)
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งานวางแผนสถิติและวชิาการ (00112) รวมทัง้สิน้ 30,000 .- บาท 
1)  งบด าเนินงาน รวม 30,000 .- บาท 

หมวดค่าใช้สอย รวม 30,000 .- บาท 
1. ประเภทรายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษะรายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

ต้ังไว้ 30,000 .- บาท 
                    1.1  โครงการประชาคมต าบล ต้ังไว้ 10,000 .- บาท  

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดประชมุประชาคมต าบล เพื่อจัดล าดับความส าคัญของโครงการ
ที่ได้จากการจัดท าแผนชมุชนต าบลปรุใหญ่ เพื่อน าขอ้มูลมาจัดท าเป็นแผนพฒันาท้องถิน่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่ และเพื่อให้สามารถพฒันาประชาคมให้มีความเขม้แขง็ และแกไ้ข
ปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลให้หมดไป โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ และค่าอปุกรณ์อืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้งจ าเป็นในโครงการ  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548

3.  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที่ 2 หน้า 105)
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)

                      1.2 โครงการจดัท าแผนพัฒนาสามปี เทศบัญญัติ แผนด าเนินงาน และการประชุมติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลปรใุหญ่  ต้ังไว้ 20,000 .- บาท  

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดท าเอกสารประกอบการจัดท าแผนพฒันาสามปี เทศบัญญัติ 
แผนด าเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี และค่ารับรองคณะกรรมการพฒันาเทศบาล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี
ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ และค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้งจ าเป็นในโครงการ  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548

3.  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที่ 1 หน้า 104)
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ 19,580.-บาท เงนิอุดหนุนทัว่ไป 420.-บาท (ส านักปลัดเทศบาล)
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งานบรหิารงานคลัง (00113) รวมทัง้สิน้ 3,607,000 .- บาท 
1)  งบบุคลากร รวม 2,875,000 .- บาท 

หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,875,000 .- บาท 
1.  ประเภทเงนิเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ต้ังไว้ 1,500,000 .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพเิศษผู้ได้รับเงินเดือนถงึขัน้สูงของ

อนัดับหรือต าแหน่ง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงานเทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ของกองคลัง 
จ านวน 6 อัตรา ต้ังจา่ย 12 เดือน

 ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (กองคลัง)
2.  ประเภทเงนิประจ าต าแหน่ง ต้ังไว้ 42,000 .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แกผู้่อ านวยการกองคลัง ต้ังจา่ย 12 เดือน
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (กองคลัง)
3.  ประเภทค่าจา้งลูกจา้งประจ า ต้ังไว้ 170,250 .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แกลู่กจ้างประจ าของกองคลัง จ านวน 1 อัตรา ต้ังจา่ย 12 เดือน
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (กองคลัง)
4.  ประเภทเงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของลูกจา้งประจ า ต้ังไว้ 750                .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชัว่คราวให้แกลู่กจ้างประจ าขอกองคลัง ต้ังจา่ย 12 เดือน
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (กองคลัง)
5.  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง ต้ังไว้ 995,000 .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แกพ่นักงานจ้างตามภารกจิและพนักงานจ้างทั่วไปในต าแหน่ง

ต่าง ๆ ของกองคลัง จ านวน 8 อัตรา ต้ังจา่ย 12 เดือน
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (กองคลัง)
6.  ประเภทเงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง ต้ังไว้ 167,000          .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชัว่คราวให้แกพ่นักงานจ้างตามภารกจิและพนักงานจ้างทั่วไปในต าแหน่ง

ต่าง ๆ ของกองคลัง ต้ังจา่ย 12 เดือน
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (กองคลัง)

2)  งบด าเนินงาน รวม 732,000 .- บาท 
หมวดค่าตอบแทน รวม 187,000 .- บาท 

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 27,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพ่นักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ า  

และพนักงานจ้าง ของกองคลัง ที่ต้องท างานในวันหยุดราชการเป็นคร้ังคราว
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (กองคลัง)
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งานบรหิารงานคลัง (00113)
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้ 120,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บ้านให้แกพ่นักงานเทศบาลสามัญของกองคลังที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ 

ต้ังจา่ย 12  เดือน 
2.  ฐานอ านาจ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเชา่บ้านขา้ราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (กองคลัง)
3. ประเภทเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว้ 40,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพ่นักงานเทศบาลสามัญของกองคลังที่อยู่ในเกณฑ์ 

ที่จะต้องจ่ายเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ ฯ 
2. ฐานอ านาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่วกบัการศึกษาของบุตร พ .ศ. 2523 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม  
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (กองคลัง)

หมวดค่าใช้สอย รวม 215,000 .- บาท 
1.  ประเภทรายจา่ยเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร ต้ังไว้ 20,000 .- บาท 

 1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการต่าง ๆ อาทิเชน่
     -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถา่ยเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเขา้ปกหนังสือ ฯลฯ
     -  ค่าจ้างเหมาบริการ เชน่ ค่าจ้างเหมาแรงงานท าส่ิงของ ฯลฯ
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (กองคลัง)
2.  ประเภทรายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษะรายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

ต้ังไว้ 175,000 .- บาท 
2.1 การเดินทางไปราชการ ต้ังไว้ 65,000 .- บาท  
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

เชน่ ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเชา่ที่พกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ส าหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง   

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (กองคลัง)
2.2 โครงการปรบัปรงุระบบแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยส์ิน  

ต้ังไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน  
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งานบรหิารงานคลัง (00113)
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กมุภาพนัธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 
ลงวันที่ 9 มกราคม 2555

3.  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที่ 3 หน้า 102)
ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทัว่ไป (กองคลัง)
2.3 โครงการจดัอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้

ต้ังไว้ 15,000 .- บาท  
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายโครงการจัดอบรม/ประชมุเชงิปฏิบัติการ/สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดเกบ็รายได้
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กมุภาพนัธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 
ลงวันที่ 9 มกราคม 2555

3.  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที่ 2 หน้า 103)
ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทัว่ไป (กองคลัง)
2.4  โครงการจดัเก็บรายได้นอกสถานที ่ ต้ังไว้ 15,000 .- บาท  
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายโครงการจัดเกบ็รายได้นอกสถานที่  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กมุภาพนัธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 
ลงวันที่ 9 มกราคม 2555

3.  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที่ 9 หน้า 107)
ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทัว่ไป (กองคลัง)
2.5  โครงการใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในการช าระภาษี  

ต้ังไว้ 30,000 .- บาท  
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายโครงการให้ความรู้แกป่ระชาชนในการช าระภาษ ี 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กมุภาพนัธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 
ลงวันที่ 9 มกราคม 2555

3.  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที่ 8 หน้า 107)
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แผนงานบริหารทั่วไป
ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทัว่ไป (กองคลัง)

งานบรหิารงานคลัง (00113)
3. ประเภทรายจา่ยเพ่ือบ ารงุรกัษาหรอืซ่อมแซมทรพัยส์ิน

ต้ังไว้ 20,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ เชน่ เคร่ืองพมิพดี์ด 

คอมพวิเตอร์ โต๊ะ เกา้อี ้รถจักรยานยนต์  และค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน่ ๆ ที่อยู่ในความดูแลของ
กองคลังเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (กองคลัง)
หมวดค่าวสัดุ รวม 330,000 .- บาท 

1. ประเภทวสัดุส านักงาน ต้ังไว้ 100,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ  เชน่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 

ยางลบ ซอง ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟม้ สมุดบัญช ีตรายาง ฯลฯ 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (กองคลัง)
2. ประเภทวสัดุงานบ้านงานครวั ต้ังไว้ 20,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เชน่ ไม้กวาด แกว้น้ า ฯลฯ  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (กองคลัง)
3. ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ต้ังไว้ 20,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เชน่ ค่าหัวเทียน แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ ยางนอก 

ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กระจกมองขา้งรถจักรยานยนต์ ฯลฯ  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (กองคลัง)
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งานบรหิารงานคลัง (00113)
4. ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ ต้ังไว้ 80,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน เชน่ น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (กองคลัง)
5. ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 10,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เชน่ รูปที่ได้จากการล้างอดั ขยาย พู่กนัและสี ฯลฯ
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (กองคลัง)
6. ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 100,000 .- บาท 
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ เชน่ แผ่นกรองแสง แผ่นหรือจานบันทึกขอ้มูล หมึกพมิพ ์ฯลฯ
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ (กองคลัง)
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ประมาณการแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) รวมทัง้สิ้น 2,185,000 .- บาท 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) รวมทัง้สิ้น 1,835,000 .- บาท 
1)  งบบุคลากร รวม 1,247,000 .- บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,247,000 .- บาท 
1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามญั ต้ังไว้ 612,000 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของ

อันดับหรือต าแหน่ง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงานเทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ของส านักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 2 อัตรา ต้ังจ่าย 12  เดือน

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
2. ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามญั ต้ังไว้ 2,000 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว เงินเพิม่ส าหรับปรับวุฒิที ่ก.พ. หรือคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะส าหรับต าแหน่งทีไ่ด้รับแต่งต้ัง และเงินเพิม่ต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลสามัญของส านักปลัดเทศบาล ต้ังจ่าย 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)

3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 561,000 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปในต าแหน่ง

ต่าง ๆ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของส านักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จ านวน 5 อัตรา ต้ังจ่าย 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)

4. ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 72,000    .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปใน

ต าแหน่งต่าง ๆ ของส านักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้ังจ่าย 12 เดือน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)

2)  งบด าเนินงาน รวม 588,000 .- บาท 
หมวดค่าตอบแทน รวม 68,000 .- บาท 

1. ประเภทค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้ 42,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของส านักปลัดเทศบาลทีม่ีสิทธิเบิกได้

ตามระเบียบ ฯ ต้ังจ่าย 12  เดือน
2.  ฐานอ านาจ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2552
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว้ 26,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของส านักปลัดเทศบาล 

ทีอ่ยู่ในเกณฑ์ทีจ่ะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ ฯ 
2. ฐานอ านาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

หมวดค่าใช้สอย รวม 200,000 .- บาท 
1. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเ่ข้าลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

ต้ังไว้ 100,000 .- บาท 
                      1.1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม ่

ต้ังไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ

2.  ฐานอ านาจ ตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 2208 
ลงวันที ่2 ธันวาคม 2557

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่6 หน้า 55)
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)

                       1.2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ต้ังไว้ 50,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ

2.  ฐานอ านาจ ตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 2208 
ลงวันที ่2 ธันวาคม 2557

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่5 หน้า 55)
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)

2. ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต้ังไว้ 100,000 .- บาท 

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด 
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองโทรศัพท์ เคร่ืองโทรสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกน้ า  
เคร่ืองสูบน้ าหาบหาม และค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ทีอ่ยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบล 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
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หมวดค่าวัสดุ รวม 320,000 .- บาท 
1. ประเภทวัสดุส านักงาน ต้ังไว้ 20,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 

ยางลบ ซอง ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง ฯลฯ 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้ 30,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายอากาศ เสาอากาศ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ 

หลอดไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เคร่ืองรับโทรทัศน์ จานดาวเทียม และอื่น ๆ  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ต้ังไว้ 10,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู ่ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน 

ถ้วย ชาม แก้วน้ า จานรอง ค่าจัดซ้ือน้ าส าหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง ต้ังไว้ 50,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ กระเบือ้ง สังกะสี สว่าน เล่ือย ชะแลง 

จอบ ทราย หิน ฯลฯ    
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต้ังไว้ 80,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัวเทียน แบตเตอร่ี ยางรถยนต์  

ยางรถจักรยานยนต์ ฯลฯ     
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2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
6.  ประเภทวัสดุการเกษตร ต้ังไว้ 20,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยาง หัวก๊อก ท่อ ข้อต่อ และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นเกี่ยวกับ

การเกษตร 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
7.  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 30,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก่ันและสี รูปสีหรือ

ขาวด าทีไ่ด้จากการล้าง อัด ขยาย ขาแขวนทีวีติดผนัง ฯลฯ  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
8.  ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ต้ังไว้ 30,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น เคร่ืองแบบ เส่ือ กางเกง ผ้า เคร่ืองหมายยศและสังกัด 

ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
9.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 10,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์โปรแกรมและอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
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10.  ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง ต้ังไว้ 20,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง การป้องกันไฟป่า ตลอดจนการตรวจเช็ค

สายดับเพลิง เติมสารเคมีดับเพลิง/โฟมดับเพลิงของรถดับเพลิง และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
11. ประเภทวัสดุอ่ืน ต้ังไว้ 20,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีไ่ม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบและวิธีการ 

งบประมาณ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองหมายจราจร เช่น กรวยยางชนิดมีแถบสะท้อนแสง 
เคร่ืองหมายจราจร (ประเภทบังคับ,เตือน)  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับงานด้านจราจร การปรับปรุงแก้ไข
ส่ิงจ าเป็นในด้านจราจร เพือ่ให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชนทัว่ไป และเกิดความเรียบร้อยภายในเขต
เทศบาลต าบลปรุใหญ่  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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1)  งบด าเนินงาน รวม 350,000 .- บาท 
หมวดค่าใช้สอย รวม 350,000 .- บาท 

1. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเ่ข้าลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
ต้ังไว้ 350,000 .- บาท 

                      1.1 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ต้ังไว้ 250,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าชุดฝึก อปพร.  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน พ.ศ. 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่2 หน้า 59)
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)

                     1.2 โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงทีมกู้ชีพกู้ภัย (One Tambon one Search And Rescue 
Team:OTOS) ต้ังไว้ 50,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (One Tambon one Search
 And Rescue Team:OTOS) โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ

2.  ฐานอ านาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.4/ว 212 
ลงวันที ่13 กุมภาพันธ์ 2557

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่9 หน้า 56)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ส านักปลัดเทศบาล)

                     1.3 โครงการฝึกอบรมและทบทวนเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน/
ไฟป่าในชุมชน ต้ังไว้ 50,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย/ไฟป้าในชุมชน 
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุในการฝึกอบรม 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ  

2.  ฐานอ านาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.4/ว 212 
ลงวันที ่13 กุมภาพันธ์ 2557

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่9 หน้า 56)
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
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ประมาณการแผนงานการศึกษา (00210) รวมทัง้สิ้น 4,683,490 .- บาท 
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) รวมทัง้สิ้น 2,536,400 .- บาท 

1)  งบบุคลากร รวม 1,625,000 .- บาท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,625,000 .- บาท 

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามญั ต้ังไว้ 760,000 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง

ของอันดับหรือต าแหน่ง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงานเทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ของกองการศึกษา 
จ านวน 3 อัตรา ต้ังจ่าย 12 เดือน 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
2. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 768,000 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปในต าแหน่ง

ต่าง ๆ ของกองการศึกษา จ านวน 7 อัตรา ต้ังจ่าย 12 เดือน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
3.  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 97,000            .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปใน

ต าแหน่งต่าง ๆ ของกองการศึกษา ต้ังจ่าย 12 เดือน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

2)  งบด าเนินงาน รวม 864,400           .- บาท 
หมวดค่าตอบแทน รวม 41,000            .- บาท 

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 5,000              .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ  

และพนักงานจ้าง ของกองการศึกษา ทีต้่องท างานในวันหยุดราชการเป็นคร้ังคราว
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้ 36,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองการศึกษาทีม่ีสิทธิเบิกได้

ตามระเบียบ ฯ ต้ังจ่าย 12  เดือน
2.  ฐานอ านาจ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2552
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

แผนงานการศึกษา
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หมวดค่าใช้สอย รวม 453,000           .- บาท 
1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว้ 20,000 .- บาท 

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น 
    -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
    -  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานท าส่ิงของ ฯลฯ
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
2. ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังไว้ 183,000 .- บาท 

                2.1  ค่ารับรอง ต้ังไว้ 30,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่ารับรองต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับส่วนราชการต่าง ๆ ทีม่าประเมิน

มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ฯ หรือศึกษาดูงาน ฯลฯ  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 4 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 4 และข้อ 67 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 080.4/ว 2381 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2548

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
                2.2  ค่าเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที ่2 ต้ังไว้ 153,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่7 หน้า 98
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

3. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเ่ข้าลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
ต้ังไว้ 30,000 .- บาท 

3.1  การเดินทางไปราชการ  ต้ังไว้ 30,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ส าหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง  
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2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
4. ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ต้ังไว้ 220,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เคร่ืองโทรศัพท์ รถจักรยานยนต์ และค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ 
ทีอ่ยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบล 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
หมวดค่าวัสดุ รวม 330,000 .- บาท 

1. ประเภทวัสดุส านักงาน ต้ังไว้ 50,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 

ยางลบ ซอง ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง ฯลฯ 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้ 5,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า 

สวิตซ์ไฟฟ้า เคร่ืองรับโทรทัศน์ จานดาวเทียม และอื่น ๆ  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ต้ังไว้ 150,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู ่แก้วน้ า ฯลฯ 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง ต้ังไว้ 50,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ กระเบือ้ง สังกะสี สว่าน เล่ือย ชะแลง 

จอบ ฯลฯ    
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
5. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ต้ังไว้ 5,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์  เช่น  เวชภัณฑ์ต่าง ๆ  ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลปรุใหญ่  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
6. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 10,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เคร่ืองเล่นดีวีดี กระดาษ  ป้ายผ้า  สี  และอื่น ๆ   

ทีจ่ าเป็น
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
7. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 30,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์โปรแกรมและอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
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8.  ประเภทวัสดุการศึกษา ต้ังไว้ 30,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา  เช่น  ส่ือการเรียนการสอน  วัสดุการเรียนการสอน  และอื่น ๆ 

ทีจ่ าเป็น 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 40,400 .- บาท 

1. ประเภทค่าไฟฟ้า ต้ังไว้ 30,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใ่ช้ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปรุใหญ่  
2.  ฐานอ านาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0890.3/ว 2271

 ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2552
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
2. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ต้ังไว้ 2,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปรุใหญ่ และรวมถึงค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้น

เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าบ ารุงรักษา และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับประเภทนี้  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
3. ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ต้ังไว้ 8,400 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรสาร  ค่าเทเล็กซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุส่ือสาร  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้

บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL  ค่าเช่าพืน้ทีเ่ว็บไซต์ และค่าส่ือสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้รับบริการ
และค่าใช้จ่ายทีต้่องช าระพร้อม  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
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3)  งบลงทุน รวม 47,000 .- บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 47,000 .- บาท 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ต้ังไว้ 47,000 .- บาท 
1.1 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 10,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,000.- บาท  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่14 หน้า 109
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
1.2 เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 บีทียู 37,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่14 หน้า 109
4.  คุณลักษณะพืน้ฐาน

 - ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมค่าติดต้ัง
 - เคร่ืองปรับอากาศทีม่ีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
 - ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปทัง้ชุด ทัง้หน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 - เคร่ืองปรับอากาศทีม่ีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถ

ล้างท าความสะอาดได้
 - มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) รวมทัง้สิ้น 2,147,090        .- บาท 

1)  งบด าเนินงาน รวม 1,522,090        .- บาท 
หมวดค่าใช้สอย รวม 1,102,000        .- บาท 

1. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเ่ข้าลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
ต้ังไว้ 1,102,000 .- บาท 

1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
รวม 682,000 .- บาท  

(1)  ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  
ต้ังไว้ 672,000 .- บาท  

1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการจัดหา หรือจ้างเหมาด าเนินการ
จัดหาอาหารส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต าบลปรุใหญ่ จ านวน 120 คน คนละ 20 บาทต่อวัน  
เป็นเวลา 280 วัน

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติม ข้อ 4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0893.3/ว 3149 
ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่1 หน้า 97)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองการศึกษา)
 (2) โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก ต้ังไว้ 10,000 .- บาท  
1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ ฯลฯ  ให้กับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าลปรุใหญ่ 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติม ข้อ 4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0893.3/ว 3149 
ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่2 หน้า 97
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองการศึกษา)

1.2 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ      ต้ังไว้ 150,000 .- บาท  
1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กในเขตเทศบาล โดยเบิกจ่าย

เป็นค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าจัดเตรียมสถานที ่การจัดกิจกรรมนันทนาการ และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่14 หน้า 100
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
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1.3 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน                                               
ต้ังไว้ 100,000 .- บาท  

1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กับเด็ก
ปฐมวัยในและนอกห้องเรียน ค่ายานพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม วัสดุอุปกรณ์อื่นทีเ่กี่ยวข้อง
กับโครงการ  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่4 หน้า 98
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
1.4 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปรุใหญ่   

ต้ังไว้ 15,000 .- บาท  
1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลปรุใหญ่ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าเอกสารประกอบ การประชุม ค่าวัสดุส านักงาน ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่3 หน้า 97
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
1.5 โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปรุใหญ่                                     

ต้ังไว้ 100,000 .- บาท  
1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าชุด ค่าเอกสารเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่6 หน้า 98
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
1.6 โครงการสร้างจิตส านึกเพ่ือระลึกบุญคุณครู                                                      ต้ังไว้ 5,000 .- บาท  
1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสร้างจิตส านึกเพือ่ระลึกบุญคุณครู 

โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
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2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่5 หน้า 98
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบด้านการศึกษา                                    

ต้ังไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบด้านการศึกษา
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่1 หน้า 96
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

หมวดค่าวัสดุ รวม 420,090 .- บาท 
1. ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ต้ังไว้ 420,090 .- บาท 

1.1  อาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม  
ต้ังไว้ 172,458 .- บาท 

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม ระดับอนุบาล
ถึงระดับประถมศึกษาชั้นปีที ่6 จ านวน 90 คน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติม ข้อ 4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0893.3/ว 3149 
ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่8 หน้า 99
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองการศึกษา)
1.2  อาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลปรุใหญ่       

ต้ังไว้ 247,632 .- บาท 
1.  เพือ่เป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลปรุใหญ่ จ านวน 120 คน อัตราคนละ 7.37 วัน เป็นเวลา 280 วัน 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติม ข้อ 4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0893.3/ว 3149 
ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558
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3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่9 หน้า 99
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองการศึกษา)

2)  งบลงทุน รวม 200,000 .- บาท 
หมวดค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 .- บาท 

1.  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ต้ังไว้ 200,000 .- บาท 
1.1 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที ่7

ต้ังไว้ 100,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

โดยด าเนินการปรับปรุงด้วยการทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยรอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธง
และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่15 หน้า 100
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
1.2 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที ่1

ต้ังไว้ 100,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

โดยจัดท าตาข่ายล้อมรอบบริเวณสนามเด็กเล่น เพือ่ป้องกันบุคคลภายนอ าเข้าไปท าลายเคร่ืองเล่นท าให้เกิดความ
เสียหาน โดยมีประตูเปิด-ปิด ได้ และปูพืน้ยางสนามเด็กเล่น และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่16 หน้า 100
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

3)  งบเงินอุดหนุน รวม 425,000 .- บาท 
หมวดเงินอุดหนุน รวม 425,000 .- บาท 

1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ต้ังไว้ 425,000 .- บาท 
1.1 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม ต้ังไว้ 360,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารกลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม ระดับอนุบาลถึง 

ป.6 อาหารมื้อละ  20 บาทต่อคน จ านวน 90 คน เป็นเวลา 200 วัน  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติม ข้อ 4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0893.3/ว 3149 
ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 74 ลงวันที ่8 มกราคม 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่10 หน้า 99
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองการศึกษา)
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1.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ต้ังไว้ 50,000 .- บาท 

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่ 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติม ข้อ 4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่11 หน้า 99
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองการศึกษา)
1.3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ต้ังไว้ 15,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติม ข้อ 4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่12 หน้า 99
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองการศึกษา)
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ประมาณการแผนงานสาธารณสุข (00220) รวมทัง้สิ้น 4,845,300 .- บาท 
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221) รวมทัง้สิ้น 4,160,300 .- บาท 

1)  งบบุคลากร รวม 2,115,300 .- บาท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,115,300 .- บาท 

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามญั ต้ังไว้ 527,300 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของ

อันดับหรือต าแหน่ง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงานเทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ของกองสาธารณสุข ฯ 
จ านวน 3 อัตรา ต้ังจ่าย 12 เดือน 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
2. ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ต้ังไว้ 42,000 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ต้ังจ่าย 12 เดือน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
3.  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 1,380,000 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปในต าแหน่ง

ต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขฯ จ านวน 12 อัตรา ต้ังจ่าย 12 เดือน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
4.  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 166,000           .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปในต าแหน่ง

ต่าง ๆ ของกองกองสาธารณสุขฯ ต้ังจ่าย 12 เดือน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

2)  งบด าเนินงาน รวม 2,045,000 .- บาท 
หมวดค่าตอบแทน รวม 112,000 .- บาท 

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 60,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ  

และพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขฯ ทีต้่องท างานในวันหยุดราชการเป็นคร้ังคราว
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้ 42,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณสุขฯ ทีม่ีสิทธิเบิกได้

ตามระเบียบ ฯ ต้ังจ่าย 12  เดือน
2.  ฐานอ านาจ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2552
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสาธารณสุข
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3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว้ 10,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณสุขฯ

ทีอ่ยู่ในเกณฑ์ทีจ่ะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ ฯ 
2. ฐานอ านาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

หมวดค่าใช้สอย รวม 1,168,000 .- บาท 
1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว้ 858,000 .- บาท 

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น 
 - ค่าเช่าทีท่ิง้ขยะ
 - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
 - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานท าส่ิงของ ฯลฯ
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

2. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเ่ข้าลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
ต้ังไว้ 10,000 .- บาท 

2.1  การเดินทางไปราชการ  ต้ังไว้ 10,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ส าหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
3. ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ต้ังไว้ 300,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกขยะ

คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ 
ทีอ่ยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบล  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
หมวดค่าวัสดุ รวม 765,000 .- บาท 

1. ประเภทวัสดุส านักงาน ต้ังไว้ 30,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 

ยางลบ ซอง ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง ฯลฯ 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ต้ังไว้ 100,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู ่ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน ถ้วย 

ชาม แก้วน้ า จานรอง ค่าจัดซ้ือน้ าสะอาด ชา กาแฟ ถังขยะ ส าหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
3. ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ต้ังไว้ 10,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ เสียม ฯลฯ  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
4. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต้ังไว้ 100,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ 

ยางรถจักรยานยนต์  ฯลฯ
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
5. ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ต้ังไว้ 400,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเคร่ือง 

ส าหรับรถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกขยะ ฯลฯ  
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2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
6. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ต้ังไว้ 30,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เคร่ืองใช้ทางการสาธารณสุข อาทิ เช่น 

ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ ยาล้างแผล ชุดปฐมพยาบาล เบือ้งต้น เคร่ืองวัดความดัน ฯลฯ  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
7.  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 15,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เคร่ืองเล่นดีวีดี ล าโพง เคร่ืองขยายเสียง กระดาษ   

ป้ายผ้า  สี และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
8.  ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ต้ังไว้ 50,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น  เส้ือคลุม  หมวก  รองเท้า  ถุงมือ  หน้ากาก  ฯลฯ  

เพือ่เป็นเคร่ืองแต่งกายส าหรับเจ้าหน้าทีป่ระจ ารถขยะ และเคร่ืองแบบ EMS  รวมทัง้งานให้บริการอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง        
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
9.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 30,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์โปรแกรมและอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
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1)  งบด าเนินงาน รวม 580,000 .- บาท 
หมวดค่าใช้สอย รวม 580,000 .- บาท 

1. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเ่ข้าลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
ต้ังไว้ 580,000 .- บาท 

1.1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ต้ังไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น วัคซีน 

เข็มขีดยา ฯ ล ฯ และรายละเอียดทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่1 หน้า 117)
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
1.2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ต้ังไว้ 80,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น 

แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ทรายอะเบท ฯ ล ฯ และรายละเอียดทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่2 หน้า 117)
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
1.3  โครงการด าเนินการเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ต้ังไว้ 40,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที ่1 กรกฎาคม 2557

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่1 หน้า 124)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน (00223)

1.4  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมลูฝอยและการใช้ประโยชน์จากขยะมลูฝอย
และรณรงค์การคัดแยกขยะมลูฝอยอันตรายและสารพิษในครัวเรือน ต้ังไว้ 80,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย
และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายและสารพิษในครัวเรือน
 เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่1 หน้า 90)
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
1.5 โครงการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในต าบล

ต้ังไว้ 200,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการบริหารจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในต าบล 

เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่1 หน้า 89)
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ระดับต าบล/หมู่บ้าน

ต้ังไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ระดับต าบล/หมู่บ้าน 

เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553  

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่3 หน้า 115)
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน (00223)

1.7 โครงการป้องกันและก าจัดโรคระบาดในสัตว์ ต้ังไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการป้องกันและก าจัดโรคระบาดในสัตว์

เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553  

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่3 หน้า 115)
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

                       1.8 โครงการสร้างจิตส านึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแมน้่ าล าคลอง
ต้ังไว้ 30,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสร้างจิตส านึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แม่น้ าล าคลองและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่2 หน้า 88)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองสาธารณสุขฯ)

2)  งบเงินอุดหนุน รวม 105,000 .- บาท 
หมวดเงินอุดหนุน รวม 105,000 .- บาท 

1. ประเภทเงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ ต้ังไว้ 105,000 .- บาท 
1.1 อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐานในเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่  

ต้ังไว้ 105,000 .- บาท 
1. เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข  โดยจัดสรรเป็นค่า

ด าเนินงานของ อสม.ในเขตหมู่บ้านตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติม ข้อ 4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่1 หน้า 115)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองสาธารณสุขฯ)



110

ประมาณการแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) รวมทัง้สิ้น 20,000            .- บาท 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) รวมทัง้สิ้น 20,000            .- บาท 

1)  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000            .- บาท 
หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,000            .- บาท 

1. ประเภทเงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ ต้ังไว้ 20,000            .- บาท 
1.1 อุดหนุนกาชาดจังหวัดนครราชสีมาตามโครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศล

และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  
ต้ังไว้ 20,000            .- บาท 

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอ าเภอเมืองนครราชสีมาตามโครงการจัดหารายได้เพือ่
จัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติม ข้อ 4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0893.3/ว 3149 
ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 74 ลงวันที ่8 มกราคม 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่28 หน้า 113
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ส านักปลัดเทศบาล)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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ประมาณการแผนงานเคหะและชุมชน (00240) รวมทัง้สิ้น 11,411,790 .- บาท 
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) รวมทัง้สิ้น 3,474,790 .- บาท 

1)  งบบุคลากร รวม 1,711,000 .- บาท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,711,000 .- บาท 

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามญั ต้ังไว้ 935,000 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง

ของอันดับหรือต าแหน่ง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงานเทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ของกองช่าง 
จ านวน 4 อัตรา ต้ังจ่าย 12 เดือน  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
2. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 680,000 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปในต าแหน่ง

ต่าง ๆ ของกองช่าง จ านวน 6 อัตรา ต้ังจ่าย 12 เดือน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
3. ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 96,000            .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปใน

ต าแหน่งต่าง ๆ ของกองช่าง ต้ังจ่าย 12 เดือน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2)  งบด าเนินงาน รวม 1,763,790 .- บาท 
หมวดค่าตอบแทน รวม 104,000 .- บาท 

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 20,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ  

และพนักงานจ้าง ของกองช่าง ทีต้่องท างานในวันหยุดราชการเป็นคร้ังคราว
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้ 72,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองช่าง ทีม่ีสิทธิเบิกได้

ตามระเบียบ ฯ ต้ังจ่าย 12  เดือน
2.  ฐานอ านาจ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2552

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองช่างทีม่ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ต้ังจ่าย 12 เดือน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

แผนงานเคหะและชุมชน
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1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว้ 12,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองช่าง ทีอ่ยู่ในเกณฑ์

ทีจ่ะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ 
2. ฐานอ านาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

หมวดค่าใช้สอย รวม 549,790 .- บาท 
1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว้ 50,000 .- บาท 

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น 
    -  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานท าส่ิงของ เป็นต้น
    -  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ  ต้นไม้  ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า   
    -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
2. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเ่ข้าลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

ต้ังไว้ 49,790 .- บาท 
2.1 การเดินทางไปราชการ       ต้ังไว้ 49,790 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น 

ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ส าหรับพนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
3. ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ต้ังไว้ 450,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถกระเช้า

คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ 
ทีอ่ยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบล  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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หมวดค่าวัสดุ รวม 1,110,000 .- บาท 
1. ประเภทวัสดุส านักงาน ต้ังไว้ 80,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 

ยางลบ ซอง ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง ฯลฯ 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้ 350,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า 

สวิตซ์ไฟฟ้า แบตเตอร่ีวิทยุ ส่ือสาร (วิทยุมือถือ)  และอื่นๆ  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
3. ประเภทวัสดุก่อสร้าง ต้ังไว้ 350,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ กระเบือ้ง สังกะสี สว่าน เล่ือย ชะแลง

จอบ ฯลฯ  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
4. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต้ังไว้ 80,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัวเทียน แบตเตอร่ี ยางรถยนต์  

ยางรถจักรยานยนต์ ฯลฯ     
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
5. ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ต้ังไว้ 180,000 .- บาท 
1. เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าช น้ ามันเคร่ือง  

ในกิจการของเทศบาล และของหน่วยงานอื่นทีเ่ทศบาลขอรับการสนับสนุนเคร่ืองจักรกลต่าง ๆ   
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2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
6. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 70,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์โปรแกรมและอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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งานไฟฟ้าและถนน (00242) รวมทัง้สิ้น 7,937,000        .- บาท 

1)  งบลงทุน รวม 7,437,000        .- บาท 
หมวดค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,437,000        .- บาท 

1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ต้ังไว้ 7,437,000 .- บาท 
1.1 โครงการติดต้ังกระจกนูนส่องทางโค้ง หมู่ที ่1-7 

 ต้ังไว้ 100,000 .- บาท 
 1.  กระจกนูนอะคริลิก ขนาด 24 นิ้ว จ านวน 30 ชุด ตามแบบเทศบาลก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่1 หน้า 52)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.2 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายบ้านเลียบ-พุดซา กม.ที ่0+300 หมู่ที ่1 บ้านคนชุม
 ต้ังไว้ 378,000 .- บาท 
 1.  ท่อลอดเหล่ียมขนาด 1.5x1.5 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมคืนผิวจราจร ค.สล. 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่12 หน้า 69)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.3 โครงการก่อสร้างท่าน้ าโนนโพธิ์ หมู่ที ่1 บ้านคนชุม
 ต้ังไว้ 88,000 .- บาท 
 1.  ท่าน้ า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่13 หน้า 69)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยปราบจะบกเช่ือมถนนสายคอกหมเูลียบ
คลองชลประทาน หมู่ที ่1 บ้านคนชุม ต้ังไว้ 190,000 .- บาท 

1.  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 345.00 เมตรทัง้สองข้าง พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่15 หน้า 69)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า สายบ้านคุณประทุม
หมู่ที ่1 บ้านคนชุม ต้ังไว้ 57,000 .- บาท 

1.  หรือพืน้ที ่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 100.80 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า
ซิเมนต์ใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250.00 มิลลิเมตร ยาว 42.00 เมตร พร้อมบ่อพักส าเร็จรูปจ านวน 4 บ่อ 
ความยาวท่อรวมบ่อพัก 294.00 เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่15 หน้า 69)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)
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1.6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคลองชลประทานจากแยกบ้านแปะถึงบ้านลุงแดง 
หมู่ที ่1 บ้านคนชุม ต้ังไว้ 92,000 .- บาท 

1. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 162.00 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบเทศบาลก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่8 หน้า 67)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจากซอยบ้านนางสาวอรนันท์ หมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า
ต้ังไว้ 57,000 .- บาท 

1.  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 35.00 เมตรทัง้สองข้าง ตามแบบเทศบาลก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่15 หน้า 69)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.8 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าบ้านนายประสงค์ หมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า
ต้ังไว้ 82,000 .- บาท 

1.  ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 154.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 77.00 เมตรทัง้สองข้าง พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่18 หน้า 70)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.9 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าอู่ช่างหลึมและสามแยกบ้านผู้ใหญ่โค้ย 
หมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า ต้ังไว้ 367,000 .- บาท 

1.  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 171.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 684.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 171.00 เมตรทัง้สองข้าง พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่16 หน้า 70)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ซอย 9/3 หมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า
ต้ังไว้ 255,000 .- บาท 

 1.  วางท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวนบ่อพัก 13 บ่อ
ความยาวรวมบ่อพัก 120.00 เมตร คืนผิวจราจรกว้าง 0.60 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืน้ทีง่านคืนผิวทางไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบ ทต.ก าหนด
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2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่19 หน้า 71)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าจากบ้านยายเปรมถึงหอพักสว่างสิน หมู่ที ่2
บ้านตะคองเก่า ต้ังไว้ 338,000 .- บาท 
 1.  ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวนบ่อพัก 17 บ่อ
ความยาวรวมบ่อพัก 165.00 เมตร คืนผิวจราจรกว้าง 0.60 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืน้ทีง่านคืนผิวทางไม่น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบ ทต.ก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่21 หน้า 72)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.12 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV หมู่ที ่3 บ้านหนองหอย
 ต้ังไว้ 226,000 .- บาท 
 1. ติดต้ังกล้องแบบ Analog จ านวน 9 ชุด และเดินสายไฟเบอร์ออฟติกใยแก้ว ความยาว
ไม่น้อยกว่า 760 เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่3 หน้า 57)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.13 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ า ซอยบ้านป้าวิน หมู่ที ่3 บ้านหนองหอย
 ต้ังไว้ 100,000 .- บาท 
 1. ปรับปรุงฝารางระบายน้ า กว้าง 0.50 เมตร ยาว 188.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบเทศบาลก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่25 หน้า 73)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.14 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
 ต้ังไว้ 603,000 .- บาท 
 1. ติดต้ังกล้องแบบ Analog จ านวน 12 ชุด และเดินสายไฟเบอร์ออฟติกใยแก้ว ความยาว
ไม่น้อยกว่า 2,950 เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่4 หน้า 58)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.15 โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ช้ัน 3 จากร้านสูทบุญเติม
ถึงซอยรวมมติร 5 หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา ต้ังไว้ 197,000 .- บาท 
 1. ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว
ท่อรวมบ่อพัก 71.00 เมตร บ่อพักจ านวน 8 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 1.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีง่านคืนผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 71.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ตามแบบเทศบาลก าหนด
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2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่32 หน้า 75)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยวิโรจน์ 12 หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
 ต้ังไว้ 326,000 .- บาท 
 1.  ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน
จ านวนบ่อพักรวม 2 ฝ่ังจ านวน 16 บ่อ ความยาวรวมบ่อพักทัง้สองฝ่ัง 158.00 เมตร พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล.
 กว้าง 0.60 เมตร ยาวรวม 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีคื่นผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
78.80 ตารางเมตร (ไม่รวมบ่อพัก) พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลก าหนดก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่33 หน้า 75)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยวิโรจน์ 13 หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
 ต้ังไว้ 100,000 .- บาท 
 1.  ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน
จ านวนบ่อพักรวม 2 ฝ่ังจ านวน 6 บ่อ ความยาวรวมบ่อพักทัง้สองฝ่ัง 52.00 เมตร พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล.
กว้าง 0.60 เมตร ยาวรวม 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีคื่นผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
25.20 ตารางเมตร (ไม่รวมบ่อพัก) ตามแบบเทศบาลก าหนดก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่34 หน้า 75)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.18 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยวิโรจน์ 15 หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
 ต้ังไว้ 50,000 .- บาท 
 1.  ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน
จ านวนบ่อพักรวม 3 บ่อ ความยาวท่อรวมบ่อพัก 21.00 เมตร พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีคื่นผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 16.80 ตารางเมตร 
ตามแบบเทศบาลก าหนดก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่35 หน้า 75)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยสันติสุข 1 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข
 ต้ังไว้ 614,000 .- บาท 
 1.  ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน
บ่อพัก 29 บ่อ ความยาวรวมบ่อพัก 287.00 เมตร พร้อมคืนผิวจราจรกว้าง 0.80 เมตร ยาว 287.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีง่านคืนผิวทางไม่น้อยกว่า 229.60 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ตามแบบเทศบาลก าหนดก าหนด
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2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่44 หน้า 79)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.20 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ซอยสันติสุข 2 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข
 ต้ังไว้ 614,000 .- บาท 
 1.  ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน
บ่อพัก 29 บ่อ ความยาวรวมบ่อพัก 287.00 เมตร พร้อมคืนผิวจราจรกว้าง 0.80 เมตร ยาว 287.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีง่านคืนผิวทางไม่น้อยกว่า 229.60 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ตามแบบเทศบาลก าหนดก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่45 หน้า 79)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.21 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพบสุข 12/6-1 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข
ต้ังไว้ 446,000 .- บาท 

1.  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 828.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 207.00 เมตรทัง้สองข้าง พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่36 หน้า 76)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.22 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นหลังไชโยนคร 1 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข
ต้ังไว้ 22,000 .- บาท 

1.  ไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 199.50 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 29.90 ลูกบาศก์เมตร  
ตามแบบเทศบาลก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่40 หน้า 77)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.24 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศุภลักษณ์ หมู่ที ่6 บ้านเลียบ
ต้ังไว้ 54,000 .- บาท 

1.  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 99.00 เมตรทัง้สองข้าง ตามแบบเทศบาลก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่48 หน้า 80)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและถนน (00242)

1.25 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางลง บริษัท มติซูปฐพีทอง หมู่ที ่6 บ้านเลียบ 
 ต้ังไว้ 476,000 .- บาท 
 1.  ท่อลอดเหล่ียมขนาด 2.10x2.10 เมตร ยาว 12.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่49 หน้า 80)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.26 โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. บริเวณถนนหน้าสนามกีฬา หมู่ที ่6 บ้านเลียบ
ต้ังไว้ 85,000 .- บาท 

1. ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่47 หน้า 80)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.27 โครงการขยายท่อเมนประปา ซอยแสนสุข 3/23 หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข
 ต้ังไว้ 30,000 .- บาท 
 1.  ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 369.00 เมตร 
ตามแบบเทศบาลก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่5 หน้า 62)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.28 โครงการก่อสร้างหอถังสูงพร้อมถังเก็บน้ าใส ศาลากลางหมู่บ้าน (คุ้มโสฬส) 
หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข ต้ังไว้ 1,150,000 .- บาท 
 1.  ถังเก็บน้ าใส ขนาด 100 ลบ.ม. กว้าง 7.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร 
พร้อมประสานระบบท่อ พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่4 หน้า 61)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

1.29 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 3/19 หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข
ต้ังไว้ 190,000 .- บาท 

1.  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 360.50 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 103.00 เมตรทัง้สองข้าง พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่50 หน้า 80)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและถนน (00242)

1.30 โครงการวางท่อระบายน้ าซอยลลิตา 1 หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข
 ต้ังไว้ 150,000 .- บาท 
 1.  ท่อระบายน้ าซีเมนต์ใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25.00 มิลลิเมตร จ านวน
บ่อพัก 37 บ่อ ความยาวท่อรวมบ่อพัก 366.00 เมตร พร้อมคืนผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร ยาว 366.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีง่านคืนผิวทางไม่น้อยกว่า 183.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ตามแบบเทศบาลก าหนดก าหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่56 หน้า 82)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)

2)  งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 .- บาท 
หมวดเงินอุดหนุน รวม 500,000 .- บาท 

1. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน ต้ังไว้ 500,000 .- บาท 
         1.1  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ต้ังไว้ 500,000 .- บาท 

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพือ่ขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติม ข้อ 4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0893.3/ว 3149 
ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 74 ลงวันที ่8 มกราคม 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่18 หน้า 87
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองช่าง)
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ประมาณการแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) รวมทัง้สิ้น 2,200,000 .- บาท 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) รวมทัง้สิ้น 2,200,000 .- บาท 

1)  งบด าเนินงาน รวม 2,200,000 .- บาท 
หมวดค่าใช้สอย รวม 2,200,000 .- บาท 

1. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเ่ข้าลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
ต้ังไว้ 2,200,000 .- บาท 

                      1.1 โครงการพัฒนาท าความสะอาดหมู่บ้าน
ต้ังไว้ 30,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนาท าความสะอาดหมู่บ้าน โดยเบิกจ่ายเป็น
ค่าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม วัสดุ อุปกรณ์ ท าความสะอาด และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องและจ าเป็นในโครงการ 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553  

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่3 หน้า 88
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ส านักปลัดเทศบาล)
1.2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ต้ังไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่6 หน้า 122
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ส านักปลัดเทศบาล)

                        1.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ต้ังไว้ 400,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เช่น ค่าทีพ่ัก 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่2 หน้า 121

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
                        1.4 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการประกอบอาชีพ ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี   
กลุ่มแมบ้่าน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ต้ังไว้ 700,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมเพิม่พูนความรู้ในการประกอบอาชีพ 
ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เช่น ค่าทีพ่ัก ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร 
ค่าพาหนะ ค่าของทีร่ะลึก ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่5 หน้า 122
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
1.5 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับคณะกรรมการชุมชน 

คณะกรรมการอ านวยการชุมชน และสมาชิกชุมชน ต้ังไว้ 650,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิม่พูนความรู้

ให้กับคณะกรรมการชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เช่น ค่าทีพ่ัก ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร 
ค่าพาหนะ ค่าของทีร่ะลึก ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่1 หน้า 120
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ส านักปลัดเทศบาล)
1.6 โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี ต้ังไว้ 100,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจ าปี 2559  เช่น 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าของรางวัล ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่4 หน้า 121
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ส านักปลัดเทศบาล)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
                        1.7 โครงการหมู่บ้านดีเด่นต าบลปรุใหญ่ ต้ังไว้ 100,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการหมู่บ้านดีเด่นต าบลปรุใหญ่ เช่น ค่าเงินรางวัล 
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่4 หน้า 88
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ส านักปลัดเทศบาล)

                        1.8 โครงการจัดท าแผนชุมชนต าบลปรุใหญ่
ต้ังไว้ 50,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนชุมชนต าบลปรุใหญ่ เพือ่น าข้อมูลมาจัดท าเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพือ่ให้สามารถ
พัฒนาประชาคมให้มีความเข้มแข็ง และแก้ไขปัญหาความยากจน ตามนโยบายของรัฐบาลให้หมดไป 
โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ และค่าอุปกรณ์อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 
ลงวันที ่12 มีนาคม 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่1 หน้า 105
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ส านักปลัดเทศบาล)

                        1.9 โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม OTOP
ต้ังไว้ 70,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม OTOP  
เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่1 หน้า 127
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ส านักปลัดเทศบาล)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
                        1.10 โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

ต้ังไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โดยเบิกจ่าย

เป็นค่าพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็น
ในโครงการ 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่1 หน้า 127
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ส านักปลัดเทศบาล)

 
 



126

ประมาณการแผนงานการศานา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) รวมทัง้สิ้น 1,630,000 .- บาท 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) รวมทัง้สิ้น 400,000 .- บาท 

1)  งบด าเนินงาน รวม 400,000           .- บาท 
หมวดค่าใช้สอย รวม 400,000           .- บาท 

1. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเ่ข้าลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
ต้ังไว้ 400,000 .- บาท 

                        1.1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบลต้านยาเสพติด
ต้ังไว้ 200,000 .- บาท  

1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต าบลต้านยาเสพติด โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองด่ืม ค่าอุปกรณ์การจัดสนาม ค่าคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเคร่ืองเสียง
และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ 

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่2 หน้า 93
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองการศึกษา)

                        1.2  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด
ต้ังไว้ 80,000 .- บาท  

1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองด่ืม ค่าอุปกรณ์การจัดสนาม ค่าคณะกรรมการตัดสินกีฬา และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่4 หน้า 94
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองการศึกษา)

                        1.3  โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
ต้ังไว้ 50,000 .- บาท  

1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมเยาวชนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา 
โดยเบิกจ่าย เป็นค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเคร่ืองด่ืม และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่1 หน้า 93
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองการศึกษา)

                        1.4  โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพทีดี่
ต้ังไว้ 70,000 .- บาท  

1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมกีฬาเพือ่สุขภาพทีดี่ โดยเบิกจ่าย 
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่5 หน้า 94
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองการศึกษา)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) รวมทัง้สิ้น 1,230,000 .- บาท 

1)  งบด าเนินงาน รวม 1,230,000 .- บาท 
หมวดค่าใช้สอย รวม 1,230,000 .- บาท 

1. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเ่ข้าลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
ต้ังไว้ 1,230,000 .- บาท 

                        1.1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุต าบลปรุใหญ่ 
ต้ังไว้ 700,000 .- บาท  

1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุต าบลปรุใหญ่
โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที ่ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ
ค่าของรางวัล และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นเกี่ยวกับโครงการ  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่1 หน้า 91
ต้ังจ่ายจากเเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองการศึกษา)

                        1.2  โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ต้ังไว้ 100,000 .- บาท  
1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นเกี่ยวกับโครงการ
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่3 หน้า 91
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองการศึกษา)
1.3  โครงการประเพณีลอยกระทง ต้ังไว้ 300,000 .- บาท  
1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการประเพณีลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าของรางวัล ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553  

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่4 หน้า 91
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263)

1.4 โครงการยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายงามตามกาล
ต้ังไว้ 50,000 .- บาท  

1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการย้ิมง่าย ไหว้สวย แต่งกายงามตามกาล 
โดยเบิกจ่ายเป็น ค่าของรางวัล ค่าป้ายโครงการ และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นเกี่ยวกับโครงการ  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553  

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่5 หน้า 92
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองการศึกษา)
1.5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ต้ังไว้ 80,000 .- บาท  
1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยเบิกจ่ายเป็น

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ค่าของรางวัล และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นเกี่ยวกับโครงการ  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553  

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่6 หน้า 92
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองการศึกษา)
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ประมาณการแผนงานการเกษตร (00320) รวมทัง้สิ้น 70,000 .- บาท 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้(00322) รวมทัง้สิ้น 70,000 .- บาท 

1)  งบด าเนินงาน รวม 70,000 .- บาท 
หมวดค่าใช้สอย รวม 70,000 .- บาท 

1. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเ่ข้าลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
ต้ังไว้ 70,000 .- บาท 

                       1.1 โครงการ"ท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พ้ืนทีส่ีเขียว"
ต้ังไว้ 20,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พืน้ทีสี่เขียว" 
เพือ่ลดภาวะโลกร้อน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าต้นไม้ ดินปุย๋ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่1 หน้า 88
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ส านักปลัดเทศบาล)

                      1.2 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเกษตรเทศบาลต าบลปรุใหญ่
ต้ังไว้ 50,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเกษตร
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ เพือ่จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ เพือ่แก้ไขปัญหา
ความยากจน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ  

2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่2 หน้า 128
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ส านักปลัดเทศบาล)

แผนงานการเกษตร
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งานงบกลาง (00441) รวมทัง้สิ้น 6,615,750 .- บาท 
หมวดงบกลาง รวม 5,795,750 .- บาท 

1. ประเภทค่าช าระหน้ีเงินต้น ต้ังไว้ 2,780,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน  
2.  โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลปรุใหญ่ แห่งใหม่
3.  สัญญาเงินกู้ เลขที ่80009319305 ลงวันที ่ลงวันที ่21 มีนาคม 2554  
4.  วงเงิน เป็นเงิน  2,780,000.-บาท
5.  คืนภายใน มีนาคม 2559
6.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552

และตามความในมาตร 66 แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง ฉบับที ่12 พ.ศ. 2550 ประกอบกับ             
ค าส่ังกระทรวงมหาดไทย ที ่252/2541 ลงวันที ่26 พฤษภาคม 2541

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
2. ประเภทค่าช าระดอกเบ้ีย ต้ังไว้ 1,350,000 .- บาท 

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าช าระหนี้ดอกเบีย้เงินกู้ธนาคารออมสิน  
2.  โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลปรุใหญ่ แห่งใหม่
3.  สัญญาเงินกู้ เลขที ่80009319305 ลงวันที ่ลงวันที ่21 มีนาคม 2554  
4.  วงเงิน เป็นเงิน 1,780,000.-บาท
5.  คืนภายใน มีนาคม 2559
6.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552

และตามความในมาตร 66 แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง ฉบับที ่12 พ.ศ. 2550 ประกอบกับ             
ค าส่ังกระทรวงมหาดไทย ที ่252/2541 ลงวันที ่26 พฤษภาคม 2541

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
3. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต้ังไว้ 403,050 .- บาท 

1.  เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
2.  ในอัตราร้อยละ 5
3.  ฐานอ านาจ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับ

พนักงานจ้าง ข้อ 33 ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าทีต้่องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
4.  ค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิม่ค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 8,061,000.-บาท

คิดเป็นเงิน 403,050.-บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)

5. ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
ต้ังไว้ 50,000 .- บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)

แผนงานงบกลาง
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แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง (00441)

6. ประเภทเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ต้ังไว้ 6,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จ านวน 1 ราย ๆ ละ 500.-บาท จ านวน 12 เดือน 

เป็นเงิน 6,000.-บาท 
2.  ฐานอ านาจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456

 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่ 1 หน้า 121
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ส านักปลัดเทศบาล)
7. ประเภทส ารองจ่าย ต้ังไว้ 946,700 .- บาท 

7.1 ส ารองจ่าย ต้ังไว้ 946,700 .-บาท  
เพือ่ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีม่ีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เป็นส่วนรวม เช่น เกิดภัยธรรมชาติ วาตภัยต่าง ๆ อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว หรือภัยอื่นทีไ่ม่สามารถคาด
การณ์ได้ เป็นต้น

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 800,000.-บาท เงินอุดหนุนทัว่ไป 146,700.-บาท (ส านักปลัดเทศบาล)
8. ประเภทเงินรายจ่ายตามข้อผูกพัน ต้ังไว้ 260,000 .- บาท 

8.1 เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
(กองทุนต าบล  50%) ต้ังไว้ 200,000 .-บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวน 50% ของเงินอุดหนุน
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

2.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ล าดับที ่ 2 หน้า 115
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
8.2 ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

ต้ังไว้ 60,000 .-บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  
2.  ในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีทีผ่่านมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม 

เงินอุดหนุนทุกประเภทในปีงบประมาณทีผ่่านมา)
3.  ฐานอ านาจ ตามข้อบังคับว่าด้วยสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)
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แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง (00441)

หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ รวม 820,000 .- บาท 
1. ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 

ต้ังไว้ 820,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
2.  อัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน (ประมาณการรายรับ

ไม่รวมเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3.  ฐานอ านาจ ตามหนังสือที ่มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที ่24 พฤษภาคม 2542

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2049 ลงวันที ่1 สิงหาคม 2555
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล)



ส่วนที ่3

ของ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา
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รายงานงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ

ปี 2558
ณ 30 ม.ิย. 58

เงินช่วยเหลือจากงบทัว่ไป -                   -                   -                   
ค่าจ าหน่ายมาตรวัดน้ า 2,559,440          2,778,955          2,032,805          
ค่าธรรมเนียมติดต้ังมาตรวัดน้ า 36,000              22,320              14,795              
ดอกเบีย้ธนาคาร 30,257.26          40,129.54          44,898.99          
ค่าขายแบบแปลน -                   -                   -                   
ค่าค าร้องทัว่ไป -                   -                   -                   
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าแรง 4,400                6,250                5,520                
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากเบ็ดเตล็ด 39,820              30,560              17,275              

รวมรายรับ 2,669,917.26     2,878,214.54     2,115,293.99     

รายจา่ยงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ

ปี 2558
ณ 30 ม.ิย. 58

งบกลาง -                   -                   -                   
เงินสมทบ กบท. -                   -                   -                   

-                   -                   -                   
เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า/ค่าจ้างชั่วคราว -                   -                   -                   

งบด าเนินงาน -                   -                   -                   
ค่าตอบแทน 26,104.88          -                   -                   
ค่าใช้สอย 233,826.43         97,365.38          15,976              
ค่าวัสดุ 1,451,207.27      465,996.95         416,570.50         
ค่าสาธารณูปโภค -                   1,568,230.26      1,175,899.62      

งบลงทุน -                   -                   -                   
ค่าครุภัณฑ์ 70,000              242,980             71,000              

รวมรายจ่าย 1,781,138.58     2,374,572.59     1,679,446.12     

หมวด

ค าแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายเฉพาะการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่ายจริง

งบบุคลากร

ค าแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายเฉพาะการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายรับจริง

ปี 2557ปี 2556
งบ

ปี 2556 ปี 2557
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ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น 2,550,000           .-บาท แยกเป็น

1.  ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า ต้ังไว้ 2,370,000        .-บาท
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

2.  ค่าจ าหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ ต้ังไว้ 50,000            .-บาท
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

3.  ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนจากค่าตรวจ ต้ังไว้ 5,000             .-บาท
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

4.  ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนจากค่าปรับ ต้ังไว้ 5,000             .-บาท
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

5.  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ต้ังไว้ 35,000            .-บาท
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

6.  เบ็ดเตล็ด ต้ังไว้ 35,000            .-บาท
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

7.  เงินงบประมาณทัว่ไปช่วยเหลืองบเฉพาะการ ต้ังไว้ 50,000            .-บาท
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา



136

ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิน้ 2,550,000            .-  บาท จา่ยจากรายได้จดัเก็บเอง และเงนิช่วย
เหลือจากงบทัว่ไป  แยกเป็น

1)  งบกลาง รวม -                  .- บาท 
ต้ังไว้ -                  .- บาท 

2)  งบบุคลากร รวม -                  .- บาท 
 - ต้ังไว้ -                  .- บาท 

3)  งบด าเนินงาน รวม 2,370,000          .- บาท 
1.  หมวดค่าตอบแทน รวม -                  .- บาท 

 - ต้ังไว้ -                  .- บาท 
2.  หมวดค่าใช้สอย รวม 140,000            .- บาท 

2.1 ประเภทรายจา่ยเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร ต้ังไว้ 100,000            .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดต้ังไฟฟา้ ค่าติดต้ังประปา จ้างเหมาท าความสะอาด ฯลฯ

2.2 ประเภทรายจา่ยเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ ต้ังไว้ -                  .- บาท 
                -

2.3 ประเภทรายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษะรายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ
 - ต้ังไว้ -                  .- บาท 

2.4 ประเภทรายจา่ยเพ่ือบ ารงุรกัษาหรอืซ่อมแซมทรพัยส์ิน
ต้ังไว้ 40,000              .- บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง  ค่าบ ารุงหรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สินอืน่ ๆ ของการประปา เชน่ มอเตอร์ไฟฟา้ และอปุกรณ์ไฟฟา้ และซ่อมถงักรองน้ า 

และอืน่ ๆ เกีย่วกบัการประปา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
         …………………………….

กิจการประปา

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  รหัส 00332 )
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3.  หมวดค่าวสัดุ รวม 730,000            .- บาท 
3.1 ประเภทวสัดุส านักงาน ต้ังไว้ 120,000            .- บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เชน่  กระดาษ  ปากกา  ใบเสร็จรับเงิน  แบบพมิพต่์าง ๆ  ฯลฯ

3.2 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ต้ังไว้ 50,000              .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุที่ใชใ้นงานการประปา เชน่ ฟวิส์ เขม็ขดัรัดสายไฟฟา้ สายไฟฟา้ 

หลอดไฟฟา้ ฯลฯ

3.3 ประเภทวสัดุงานบ้านงานครวั ต้ังไว้ 10,000              .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการท าความสะอาดโรงสูบน้ า โรงกรองน้ า 

โรงผลิตน้ า เชน่ ไม้กวาด แปรงลวด สายยาง ผงซักฟอก ถงัน้ า มาตรวัดน้ า ฯลฯ  

3.4 ประเภทวสัดุก่อสรา้ง ต้ังไว้ 40,000              .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกอ่สร้างต่าง ๆ ในการซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง เชน่ หิน ทราย อฐิ ตะปู จอบ เสียม ท่อน้ าและ  


อปุกรณ์ประปา ประแจ ค้อนปอนด์ เล่ือยตัดเหล็ก ฯลฯ

3.5 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ต้ังไว้ 10,000              .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เชน่ ยางรถจักรยานยนต์ น้ ากล่ัน อปุกรณ์ อะไหล่เคร่ืองยนต์ ฯลฯ

3.6 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ ต้ังไว้ 10,000              .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน น้ ากล่ัน น้ ามันเคร่ือง และอืน่ ๆ เพื่อใชใ้นกจิการประปา

3.7  ประเภทวสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ ต้ังไว้ 200,000            .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สารเคมี เชน่ สารส้ม คลอรีน ปูนขาว น้ ายาต่าง ๆ ฯลฯ

3.8  ประเภทวสัดุเครือ่งแต่งกาย ต้ังไว้ 10,000              .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เชน่ รองเท้าบูท ถงุมือ หน้ากากกนัสารเคมี หมวก ฯลฯ

3.9  ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 50,000              .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ เชน่ แผ่นกรองแสง แผ่นหรือจานบันทึกขอ้มูล หมึกพมิพ ์ฯลฯ

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  รหัส 00332 )
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3.10 ประเภทวสัดุอ่ืน ต้ังไว้ 230,000            .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่าง ๆ วัสดุประปาคงคลัง มาตรน้ า ที่ไม่เขา้ลักษณะและประเภทตามระเบียบ

วิธีการงบประมาณ  

4.  หมวดค่าสาธารณปูโภค รวม 1,500,000          .- บาท 
4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ต้ังไว้ 1,500,000          .- บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟา้ส าหรับกจิการประปาของเทศบาลต าบล และอาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ

กจิการประปาเทศบาลต าบล ฯลฯ   

4)  งบลงทนุ รวม 180,000            .- บาท 
หมวดค่าครภัุณฑ์ รวม 180,000            .- บาท 

1. ประเภทครภัุณฑ์อ่ืน ต้ังไว้ 180,000            .- บาท 
         1.1  Submersible  1.5  แรง 220  โวลต์ ต้ังไว้ 18,000              .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ Submersilde 1.5 แรง 220 โวลต์  จ านวน  1 ตัว ๆ ละ 18,000.- บาท  
ส าหรับใชใ้นกจิการประปา

         1.2  Submersible  3  แรง 220  โวลต์ ต้ังไว้ 39,000              .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ Submersilde  3 แรง 220 โวลต์ จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 39,000.- บาท  
ส าหรับใชใ้นกจิการประปา

         1.3  Submersible  3  แรง 380  โวลต์ ต้ังไว้ 33,000              .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ Submersilde  3 แรง 380 โวลต์ จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 33,000.- บาท  
ส าหรับใชใ้นกจิการประปา

         1.4  Submersible  5  แรง 380  โวลต์ ต้ังไว้ 90,000              .- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ Submersilde  5 แรง 380 โวลต์ จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 45,000.- บาท รวมเป็นเงิน 
90,000.-บาท ส าหรับใชใ้นกจิการประปา

2.  หมวดค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสรา้ง รวม -                  .- บาท 
 - ต้ังไว้ -                  .- บาท 

5)  งบรายจา่ยอ่ืน รวม -                  .- บาท 
 - ต้ังไว้ -                  .- บาท 

6)  งบเงนิอุดหนุน รวม -                  .- บาท 
 - ต้ังไว้ -                  .- บาท 

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  รหัส 00332 )



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 เทศบาลต าบลปรใุหญ่



เทศบาลต าบลปรุใหญ่
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการ
แบบแปลนโครงการ

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่



ภาคผนวก


