
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

และ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ
เทศบาลต าบลปรใุหญ่

 เทศบญัญตัิ

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



           หน้า
ส่วนที่  1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย   1-4
ส่วนที่  2  

บันทึกหลักการและเหตุผล 5
รายจา่ยตามแผนงาน 6-9
เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    10-11
ประมาณการรายรับ 12-17
รายจา่ยประมาณการรายจา่ยตามแผนงาน 18-69
รายละเอียดแผนงานบริหารทั่วไป 70-88
รายละเอียดแผนงานรักษาความสงบภายใน 88-95
รายละเอียดแผนงานการศึกษา 95-104
รายละเอียดแผนงานสาธารณสุข 104-110
รายละเอียดแผนงานเคหะและชุมชน 111-122
รายละเอียดแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 122-126
รายละเอียดแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 126-128
รายละเอียดแผนงานการเกษตร 129
รายละเอียดแผนงานงบกลาง 130-132

ส่วนที่  3
งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการกิจการประปา 133
รายงานงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ 133
ประมาณการรายรับ 134
รายจา่ยประมาณการรายจา่ยกิจการประปา 135-137

ภาคผนวก 
รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 วันที่  8  สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2559

สารบัญ



ส่วนที่ 1

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560

ของ
เทศบาลต าบลปรใุหญ่

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่
บัดนี้  ถึงเวลาทีค่ณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จะได้เสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่อีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จึงขอชี้แจง
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
1.  สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ณ วันที ่30 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตําบลปรุใหญ่ มีสถานะการเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทัง้ส้ิน บาท
1.1.2 เงินสะสม บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ

รวม บาท
1.1.5 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 35 โครงการ

รวม .-บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที ่30 กรกฎาคม 2559
(1) รายรับจริงทัง้ส้ิน บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท
หมวดรายได้จากทุน บาท
หมวดภาษีจัดสรร บาท
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ บาท10,027,970       

50,474            

22,057,026.49   

38,993,390.65

53,709,876.52             

2,017,136.50      

35,330,906.07             

-                 

-                 

10,510,551       

600                  

42,319,544.94     

428,347.35       

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

………………………

4,272,601.60    
1,674,390.21    

13,989,175.04             
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(3) รายจ่ายจริง จํานวน บาท ประกอบด้วย  
งบกลาง บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว) บาท
งบดําเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) บาท

(4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ บาท

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการพาณิชย์ กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2559
รายรับจริง จํานวน บาท
รายจ่ายจริง จํานวน บาท
กําไรสะสม จํานวน บาท
เงินสะสม จํานวน บาท
ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน บาท
เงินกู้จากธนาคาร / กสท. / อื่น ๆ จํานวน บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน บาท
เงินฝากธนาคารทัง้ส้ิน  จํานวน บาท
ทรัพย์รับจํานํา จํานวน บาท

686,262.35       
7,873,600.00    

-                 

1,564,391.32    

15,266,453.00   

1,466,046.50    
-                 

5,089,498.38    
28,665,693.44             

-                 
-                 

-                 

-                 

6,157,433.21    

-                 
6,086,801.05    

2,393,658.79    
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2.1 รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รายไดจ้ัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 3,871,400.30     4,480,000         4,480,000         
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,213,863.66     1,732,000         2,085,000         
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 533,364.59       420,000           530,000           
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -                 -                 -                 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 88,009             44,000             125,000           
หมวดรายได้จากทุน -                 -                 -                 

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 6,706,637.55    6,676,000        7,220,000        
รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

หมวดภาษีจัดสรร 31,359,984.65   34,324,000       32,780,000       
รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 31,359,984.65  34,324,000      32,780,000      

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 13,688,323       13,000,000       23,000,000       

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้ 13,688,323      13,000,000      23,000,000      
รวม 51,754,945.20  54,000,000      63,000,000      

รายรับ

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
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2.2 รายจ่าย

รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง 5,623,592.06     6,615,750         16,881,752       
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา 16,663,614.48   20,762,020       23,002,950       

และค่าจ้างชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 11,283,952.84   17,850,230       15,794,798       

และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) 13,253,630.50   7,722,000         6,323,000         
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) -                 -                 -                 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,020,535.97     1,050,000         997,500           

รวมจ่ายจากงบประมาณ 47,845,325.85  54,000,000      63,000,000      

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายจ่าย



ส่วนที่ 2

ของ
เทศบาลต าบลปรใุหญ่

เทศบญัญตัิ

เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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ดา้นบริหารงานทัว่ไป (00100) 23,423,510               
แผนงานบริหารทัว่ไป (00110) 21,013,350               
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 2,410,160                 

ดา้นบริการชมุชนและสังคม (00200) 22,624,738               
แผนงานการศึกษา (00210) 4,812,978                 
แผนงานสาธารณสุข (00220) 4,496,700                 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 9,675,060                 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 2,550,000                 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) 1,090,000                 

ดา้นการเศรษฐกิจ (00300) 70,000                     
แผนงานการเกษตร (00320) 70,000                     

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน (00400) 16,881,752               
แผนงานงบกลาง (00410) 16,881,752               

รวมจ่ายจากงบประมาณ 63,000,000              

บนัทึกหลักการและเหตผุล
ประกอบเทศบัญญัติ งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา

ดา้น ยอดรวม



แผนงานบริหารทั่วไป (00110)

              งาน
      งบ
งบบุคลากร 11,679,930            -                      3,561,420              15,241,350            

เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,848,320               -                        -                        2,848,320               
เงินเดือน (ฝุายประจํา) 8,831,610               -                        3,561,420               12,393,030             

งบด าเนินงาน 4,907,400              70,000                  605,000                5,582,400              
ค่าตอบแทน 724,400                 -                        150,600                 875,000                 
ค่าใช้สอย 2,395,000               70,000                   185,000                 2,650,000               
ค่าวัสดุ 583,000                 -                        269,400                 852,400                 
ค่าสาธารณูปโภค 1,205,000               -                        -                        1,205,000               

งบลงทุน 30,000                  -                      159,600                189,600                
ค่าครุภัณฑ์ 30,000                   -                        159,600                 189,600                 
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                        -                        -                        -                        

งบรายจ่ายอ่ืน -                      -                      -                      -                      
รายจ่ายอื่น -                        -                        -                        -                        

งบเงินอุดหนุน -                      -                      -                      -                      
เงินอุดหนุน -                        -                        -                        -                        

รวม 16,617,330            70,000                  4,326,020              21,013,350            

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา

งานบริหารทัว่ไป 
(00111)

งานบริหารงานคลัง 
(00113)

รวม
งานวางแผนสถิตแิละ

วิชาการ (00112)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

              งาน
      งบ
งบบุคลากร 1,105,680                          -                                   -                       1,105,680              

เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                                     -                                    -                        -                        
เงินเดือน (ฝุายประจํา) 1,105,680                            -                                    -                        1,105,680                

งบด าเนินงาน 437,480                             590,000                             -                       1,027,480              
ค่าตอบแทน 56,000                                -                                    -                        56,000                    
ค่าใช้สอย 126,480                              590,000                              -                        716,480                  
ค่าวัสดุ 255,000                              -                                    -                        255,000                  
ค่าสาธารณูปโภค -                                     -                                    -                        -                        

งบลงทุน -                                   277,000                             -                       277,000                 
ค่าครุภัณฑ์ -                                     277,000                              -                        277,000                  
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                                     -                                    -                        -                        

งบรายจ่ายอ่ืน -                                   -                                   -                       -                       
รายจ่ายอื่น -                                     -                                    -                        -                        

งบเงินอุดหนุน -                                   -                                   -                       -                       
เงินอุดหนุน -                                     -                                    -                        -                        

รวม 1,543,160                          867,000                             -                       2,410,160              

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการ
รักษาความสงบภายใน (00121)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123)

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

              งาน
      งบ
งบบุคลากร 2,573,760                  -                          -                          2,573,760                  

เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                            -                            -                            -                            
เงินเดือน (ฝุายประจํา) 2,573,760                   -                            -                            2,573,760                   

งบด าเนินงาน 689,000                    1,078,218                  -                          1,767,218                  
ค่าตอบแทน 41,000                       -                            -                            41,000                       
ค่าใช้สอย 368,000                     688,000                     -                            1,056,000                   
ค่าวัสดุ 260,000                     390,218                     -                            650,218                     
ค่าสาธารณูปโภค 20,000                       -                            -                            20,000                       

งบลงทุน 27,000                      -                          -                          27,000                      
ค่าครุภัณฑ์ 27,000                       -                            -                            27,000                       
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                            -                            -                            -                            

งบรายจ่ายอ่ืน -                          -                          -                          -                          
รายจ่ายอื่น -                            -                            -                            -                            

งบเงินอุดหนุน -                          445,000                    -                          445,000                    
เงินอุดหนุน -                            445,000                     -                            445,000                     

รวม 3,289,760                  1,523,218                  -                          4,812,978                  

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00211)

งานระดบัก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212)

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

              งาน
      งบ
งบบุคลากร 2,137,200                  -                              -                           2,137,200                  

เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                            -                               -                            -                            
เงินเดือน (ฝุายประจํา) 2,137,200                   -                               -                            2,137,200                   

งบด าเนินงาน 1,802,000                  505,000                       -                           2,307,000                  
ค่าตอบแทน 92,000                       -                               -                            92,000                       
ค่าใช้สอย 1,070,000                   505,000                         -                            1,575,000                   
ค่าวัสดุ 640,000                     -                               -                            640,000                     
ค่าสาธารณูปโภค -                            -                               -                            -                            

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

งบรายจ่ายอ่ืน -                           -                              -                           -                           
รายจ่ายอื่น -                            -                               -                            -                            

งบเงินอุดหนุน -                           52,500                         -                           52,500                      
เงินอุดหนุน -                            52,500                           -                            52,500                       

รวม 3,939,200                  557,500                       -                           4,496,700                  

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข (00221)

งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน (00223)

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

              งาน
       งบ
งบบุคลากร 1,944,960                   -                            -                            1,944,960                   

เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                             -                             -                             -                             
เงินเดือน (ฝุายประจํา) 1,944,960                    -                             -                             1,944,960                    

งบด าเนินงาน 1,400,700                   -                            -                            1,400,700                   
ค่าตอบแทน 116,800                       -                             -                             116,800                       
ค่าใช้สอย 525,000                       -                             -                             525,000                       
ค่าวัสดุ 758,900                       -                             -                             758,900                       
ค่าสาธารณูปโภค -                             -                             -                             -                             

งบลงทุน 224,400                     5,605,000                   -                            5,829,400                   
ค่าครุภัณฑ์ 224,400                       -                             -                             224,400                       
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                             5,605,000                    -                             5,605,000                    

งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                            -                            -                            
รายจ่ายอื่น -                             -                             -                             -                             

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

รวม 3,570,060                   6,105,000                   -                            9,675,060                   

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ
เคหะและชมุชน (00241)

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

              งาน
       งบ
งบบุคลากร -                               -                          -                          -                          

เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                                 -                           -                           -                           
เงินเดือน (ฝุายประจํา) -                                 -                           -                           -                           

งบด าเนินงาน 2,550,000                      -                          -                          2,550,000                 
ค่าตอบแทน -                                 -                           -                           -                           
ค่าใช้สอย 2,550,000                        -                           -                           2,550,000                  
ค่าวัสดุ -                                 -                           -                           -                           
ค่าสาธารณูปโภค -                                 -                           -                           -                           

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

งบรายจ่ายอ่ืน -                               -                          -                          -                          
รายจ่ายอื่น -                                 -                           -                           -                           

งบเงินอุดหนุน -                               -                          -                          -                          
เงินอุดหนุน -                                 -                           -                           -                           

รวม 2,550,000                      -                          -                          2,550,000                 

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา

งานส่งเสริมและสนับความ
เขม้แขง็ของชมุชน (00252)

งาน.................. งาน.................. รวม

11



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)

              งาน
        งบ
งบบุคลากร -                           -                            -                           -                           

เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                            -                              -                            -                            
เงินเดือน (ฝุายประจํา) -                            -                              -                            -                            

งบด าเนินงาน 370,000                    720,000                      -                           1,090,000                  
ค่าตอบแทน -                            -                              -                            -                            
ค่าใช้สอย 370,000                      720,000                       -                            1,090,000                   
ค่าวัสดุ -                            -                              -                            -                            
ค่าสาธารณูปโภค -                            -                              -                            -                            

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

งบรายจ่ายอ่ืน -                           -                            -                           -                           
รายจ่ายอื่น -                            -                              -                            -                            

งบเงินอุดหนุน -                           -                            -                           -                           
เงินอุดหนุน -                            -                              -                            -                            

รวม 370,000                    720,000                      -                           1,090,000                  

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา

งานกีฬาและนันทนาการ 
(00262)

งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน (00263)

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

              งาน
        งบ
งบบุคลากร -                          -                          -                          -                          

เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                           -                           -                           -                           
เงินเดือน (ฝุายประจํา) -                           -                           -                           -                           

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 16,081,752              -                         -                         16,081,752              
บําเหน็จ/บํานาญ 800,000                  -                         -                         800,000                  

รวม 16,881,752             -                        -                        16,881,752             

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา

งานงบกลาง (00411) งาน.................. งาน.................. รวม
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โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมแก้ไขเพิม่เติมฉบับที ่13 พ.ศ. 2552) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ
ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่ และโดยอนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"
ข้อ 2.  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจํานวนทัง้ส้ิน  63,000,000.-  บาท
ข้อ 4.  งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

เป็นจํานวนรวมทัง้ส้ิน  63,000,000 .-บาท 
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ดา้นบริหารงานทัว่ไป (00100) 23,423,510               
แผนงานบริหารทัว่ไป (00110) 21,013,350               
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 2,410,160                 

ดา้นบริการชมุชนและสังคม (00200) 22,624,738               
แผนงานการศึกษา (00210) 4,812,978                 
แผนงานสาธารณสุข (00220) 4,496,700                 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 9,675,060                 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 2,550,000                 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) 1,090,000                 

ดา้นการเศรษฐกิจ (00300) 70,000                     
แผนงานการเกษตร (00320) 70,000                     

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน (00400) 16,881,752               
แผนงานงบกลาง (00410) 16,881,752               

รวมงบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 63,000,000              

เทศบญัญตัิ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา

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

งบกลาง -                          
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว) -                          
งบดําเนินงาน (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. 2559

                                                               (ลงนาม)
                                                                         ( นายสุรศักด์ิ  ประสงค์หิงษ์ )
                                                                         นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ่

                       เห็นชอบ

          ( นายสราวุทธ  แก้วกุลปรีชา )
นายอําเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน
          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

งบ ยอดรวม



หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 2,776,761          2,701,299          3,079,131           3,480,000       -              3,480,000         
ภาษีบํารุงท้องที่ 136,573.90        57,823.65          36,018.30           100,000          -              100,000           
ภาษีปูาย 765,353            514,914            756,251             900,000          -              900,000           

รวมหมวดภาษีอากร 3,678,687.90     3,274,036.65     3,871,400.30      4,480,000        4,480,000        
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 5,907.30            5,868.50            5,082.80             6,000             -              6,000               
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน -                   -                   20                     -                
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,211,121          18,625              152,340.86         150,000          -              150,000           
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 796,910            753,600            895,530             780,000          15.38          900,000           
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 13,750              13,750              7,650                 14,000            -              14,000             

สถานทีจ่ําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร 5,140                4,840                4,640                 6,000             -              6,000               
ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์ 2,230                1,790                2,240                 2,000             -              2,000               
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 3,220                9,780                15,390               9,000             33.33          12,000             
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 456,100            620,425            786,050             620,000          4.84            650,000           

ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รายงานประมาณการรายรับ

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายรับจริง ประมาณการ
รายการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2559
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ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รายรับจริง ประมาณการ
รายการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2559

ค่าปรับการผิดสัญญา 12,562              -                   208,960             10,000            1,900.00      200,000           
 - ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือ 10,000              10,000              10,000               10,000            -              10,000             

มูลฝอย
 - ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่ 97,600              118,700            114,200             110,000          9.09            120,000           

อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข
 - ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ําหน่ายหรือสถานทีส่ะสม 3,500                9,500                9,500                 10,000            -              10,000             

อาหารในครัวเรือนหรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตร.ม.
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,240                1,620                1,760                 3,000             -              3,000               
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 40                    520                  500                   2,000             -              2,000               

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 2,620,319.90     1,569,018.50     2,213,863.66      1,732,000        2,085,000        
หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน

ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 315,630.37        501,467.72        533,364.59         420,000          26.19          530,000           
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ -                   -                   -                

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 315,630.37       501,467.72       533,364.59        420,000          530,000          
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

เงินทีม่ีผู้อุทิศให้ -                   -                   -                    -                100.00         50,000             
ค่าขายแบบแปลน 26,000              103,850            63,500               24,000            108.33         50,000             
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 68,068              22,461.59          24,509               20,000            25.00          25,000             

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 94,068             126,311.59       88,009              44,000            125,000          
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ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รายรับจริง ประมาณการ
รายการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2559

หมวดรายไดจ้ากการลงทุน    
หมวดภาษีจัดสรร

ภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน -                  -                  966,576.22         464,000          78.88          830,000           
ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 8,364,420.02      7,967,798.47      7,990,848.08       9,000,000       11.11-          8,000,000         
ภาษีมูลค่าเพิม่ 1 ใน 9/ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. 3,986,510.38      4,262,118.26      4,247,842.53       5,000,000       -              5,000,000         

จัดสรรรายได้
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 198,225.60        253,596.27        236,953.06         200,000          25.00          250,000           
ภาษีสุรา 1,615,298.11      1,787,344.79      2,023,973.01       1,990,000       0.50            2,000,000         
ภาษีสรรพสามิต 3,531,458.79      2,431,143.15      3,486,859.01       3,740,000       6.42-            3,500,000         
ค่าภาคหลวงแร่ 67,901.30          94,997.73          80,955.29           120,000          16.67-          100,000           
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 145,055.25        140,111.68        99,728.45           130,000          23.08-          100,000           
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม 11,574,906        13,339,886        12,226,249         13,680,000      4.97-            13,000,000       

ประมวลกฎหมายทีดิ่น
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมปุาไม้ -                  -                  -               -              

รวมหมวดภาษีจัดสรร 29,483,775.45   30,276,996.35   31,359,984.65    34,324,000      32,780,000      
หมวดเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนทัว่ไป เพือ่สนับสนุนการกระจ่าย 12,993,307        13,044,281        13,688,323         13,000,000        
อํานาจให้แก่ อปท.

 - สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีใ่ห้แก่ อปท. 11,234,982       
 - อุดหนุน-อาหารเสริม (อาหารกลางวัน) 380,000           
 - อุดหนุน-อาหารเสริม (นม) 390,218           
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ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รายรับจริง ประมาณการ
รายการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2559

 - อุดหนุน-ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 153,000           
 - อุดหนุน-วัสดุการศึกษา -                  
 - อุดหนน-ุบริการสาธารณสุข (สาธารณสุขมูลฐาน) -                  
 - อุดหนุน-เงินเดือนครูศูนย์เด็กเล็ก 229,200           
 - อุดหนุน-ค่าจ้างตอบแทนครูศูนย์เด็กเล็ก (พนักงานจ้าง) 432,000           
 - อุดหนุน-เงินเพิม่ต่างๆ ของครูศูนย์เด็กเล็ก(พนักงานจ้าง) 48,000             
 - อุดหนุน-เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง 21,600             
 - อุดหนุน-ผู้ปุวยเอดส์ 6,000               
 - อุดหนุน-เบีย้ยังชีพคนพิการ 1,890,000         
 - อุดหนุน-เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 8,150,000         
 - อุดหนุน-โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 65,000             

รวมหมวดเงินอุดหนุน 12,993,307       13,044,281       13,688,323        13,000,000     76.92          23,000,000      

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 
เงินอุดหนุน พัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน 915,000             
เงินอุดหนุนทัว่ไป เพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการของ 1,126,481.00       

อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
เงินอุดหนุน - เบีย้ยังชีพคนชรา 6,620,400          7,093,200          7,314,300           -                
เงินอุดหนุน - เบีย้ยังชีพคนพิการ 740,000            756,000            1,208,400           -                
เงินอุดหนุน - เงินเดือนครูศูนย์เด็กเล็ก 649,000            632,000            127,110             -                
เงินอุดหนุน - ค่าจ้างตอบแทนครูศูนย์เด็กเล็ก 432,000             
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ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รายรับจริง ประมาณการ
รายการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2559

เงินอุดหนุน - สมทบประกันสังคมครูศูนย์เด็กเล็ก 21,600               
เงินอุดหนุน - วัสดุการศึกษา 127,500             
เงินอุดหนุน - โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา 14,000              30,000              -                

ยาเสพติด
รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 8,023,400         8,511,200         11,272,391        -               

รวมทุกหมวด 57,209,188.62   57,303,311.81   63,027,336.20    54,000,000      63,000,000      
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ยทั่วไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิน้ 63,000,000 .-  บาท

ประมาณการรายไดจ้ัดเก็บเอง จ านวน 7,220,000 .- บาท 
รวมทัง้สิ้น 4,480,000 .- บาท 

1.  ภาษีโรงเรือน และทีด่นิ   จ านวน 3,480,000 .- บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

2.  ภาษีบ ารุงท้องที ่   จ านวน 100,000 .- บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

3.  ภาษีป้าย  จ านวน 900,000 .- บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวมทัง้สิ้น 2,085,000 .- บาท 
1.  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 6,000 .- บาท 

คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 
2.  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน -                .- บาท 

คําชี้แจง  ไม่ได้ต้ังงบประมาณการไว้
3.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 150,000 .- บาท 

คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 
4.  ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมลูฝอย จ านวน 900,000 .- บาท 

คําชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิม่ขึ้น
5.  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

จ านวน 14,000 .- บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

6.  ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร จ านวน 6,000 .- บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

7.  ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 2,000 .- บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

         …………………………….

รายได้จดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
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8.  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 12,000 .- บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิม่ขึ้น

9.  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 650,000 .- บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิม่ขึ้น 

10.  ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 200,000 .- บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิม่ขึ้น 

11.  ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอย จ านวน 10,000 .- บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

12.  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีอ่าจเป็นอันตรายตอ่สุขภาพ
จ านวน 120,000 .- บาท 

คําชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิม่ขึ้น 

ซ่ึงมพ้ืีนทีเ่กิน 200  ตารางเมตร จ านวน 10,000 .- บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

14.  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 3,000 .- บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

15.  ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ จ านวน 2,000 .- บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

รวมทัง้สิ้น 530,000 .- บาท 
1.  ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร จ านวน 530,000 .- บาท 

คําชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิม่ขึ้น 
2.  รายไดจ้ากทรัพย์สินอ่ืน ๆ จ านวน -                .- บาท 

คําชี้แจง  ไม่ได้ต้ังรับไว้

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวมทัง้สิ้น 125,000 .- บาท 
1.  เงินทีม่ผู้ีอุทิศให้ จ านวน 50,000 .- บาท 

คําชี้แจง  ประมาณการไว้คร้ังแรก
2.  ค่าขายแบบแปลน จ านวน 50,000 .- บาท 

คําชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิม่ขึ้น 
3.  รายไดเ้บ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 25,000 .- บาท 

คําชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิม่ขึ้น 
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

 -

13.  ค่าใบอนุญาตตั้งสถานทีจ่ าหน่ายหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครัวเรือนหรือพ้ืนทีใ่ด

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน
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ประมาณการรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ จ านวน 32,780,000 .- บาท 
หมวดภาษีจัดสรร รวมทัง้สิ้น 32,780,000 .- บาท 

1.  ภาษีมลูค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,000,000 .- บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง

2.  ภาษีมลูค่าเพ่ิม 1 ใน 9 /ภาษีมลูค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้
จ านวน 5,000,000 .- บาท 

คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 
3.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 250,000 .- บาท 

คําชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิม่ขึ้น
4.  ภาษีสุรา จ านวน 2,000,000 .- บาท 

คําชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิม่ขึ้น
5.  ภาษีสรรพสามติ จ านวน 3,500,000 .- บาท 

คําชี้แจง  ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง
6.  ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 100,000 .- บาท 

คําชี้แจง  ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง
7.  ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม จ านวน 100,000 .- บาท 

คําชี้แจง  ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง
8.  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ

จ านวน 13,000,000 .- บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง

9.  ภาษีการพนัน จ านวน -                .- บาท 
คําชี้แจง  ไม่ได้ต้ังรับไว้

10.  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตห์รือล้อเลื่อน จ านวน 830,000          .- บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิม่ขึ้น

11.  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ จ านวน -                .- บาท 
คําชี้แจง  ไม่ได้ต้ังรับไว้

หมวดเงินอุดหนุน รวมทัง้สิ้น 23,000,000 .- บาท 
1.  เงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 23,000,000 .- บาท 

คําชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา 
ตามหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจดัสรรให้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้



ปี 2557 ปี 2558

602,272.00 725,760.00 0 %
156,678.00 180,000.00 0 %
156,678.00 180,000.00 0 %

172,241.00 207,360.00 0 %

1,269,416.00 1,555,200.00 0 %

2,357,285.00 2,848,320.00

3,699,685.00 4,163,219.48 9.4 %
96,354.00 67,200.00 27.92 %

128,333.00 151,200.00 8.34 %
1,712,145.00 2,118,275.00 -2.76 %

637,240.00 292,096.00 -12.7 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,677,100.00 2,700,000 2,625,480
เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 1,334,952.00 380,000 331,740

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 819,233.00 118,200 151,200
เงินประจําตําแหน่ง 75,792.00 233,700 253,200

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 2,152,557.00 5,000,000 5,469,990

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

328,844.00 1,555,200 1,555,200

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 600,209.00 2,848,320 2,848,320

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 28,710.00 180,000 180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

47,544.00 207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 166,401.00 725,760 725,760
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 28,710.00 180,000 180,000

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2556 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลปรุใหญ่
อําเภอเมืองนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา
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6,273,757.00 6,791,990.48
8,631,042.00 9,640,310.48

2,264,639.00 608,100.00 -6.25 %

0.00 0.00 0 %
18,060.00 19,320.00 0 %

185,900.00 371,335.00 -5.57 %
53,462.00 71,040.00 -36.84 %
15,562.00 0.00 0 %

2,537,623.00 1,069,795.00

270,126.67 630,818.98 -33.33 %
3,875.00 4,975.00 30 %

0.00 152,814.32 -24.98 %

174,922.86 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

2,400.00 0.00 0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2,400.00 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯ

119,860.13 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
แผนดําเนินงาน และการประชุมติดตาม

12,840.00 0 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การเดินทางไปราชการ 0.00 199,950 150,000

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 90,680.05 900,000 600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 39,500.00 400,000 520,000

รวมค่าตอบแทน 307,190.00 905,000 724,400
ค่าใชส้อย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 21,061.00 95,000 60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 131,899.00 0 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 16,380.00 20,000 20,000
ค่าเช่าบ้าน 137,850.00 460,000 434,400

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00 320,000 200000

ค่าเบีย้ประชุม 0.00 10,000 10,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 6,059,634.00 8,431,900 8,831,610
รวมงบบุคลากร 6,659,843.00 11,280,220 11,679,930

26



84,054.00 0.00 0 %
247,959.50 0.00 0 %

0.00 236,555.00 0 %

0.00 27,282.00 0 %

81,355.50 166,505.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 2,400.00 0 %
32,864.00 0.00 100 %

0.00 0.00 400 %
0.00 7,325.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 279,132.00 -25 %

โครงการอบรมเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการปฏิบัติงาน สําหรับ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

91,719.00 400,000 300,000

โครงการวันเทศบาล 0.00 0 15,000
โครงการอบรมฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
 จริยธรรม การรักษาวินัย และความ
โปร่งใสในการทํางานของข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ

0.00 0 20,000

โครงการรู้รักสามัคคีตําบลปรุใหญ่ 0.00 0 40,000
โครงการเลือกต้ัง 0.00 20,000 100,000

โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่

0.00 0 100,000

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00 50,000 50,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อง
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558

0.00 0 0

โครงการประชาสัมพันธ์ 20,193.04 200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 449,627.50 0 0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ 0.00 0 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 9,076.00 0 0
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17,213.64 1,450.00 7.14 %
914,771.17 1,509,257.30

183,960.00 113,225.00 0 %
41,117.00 11,446.00 -50 %
58,604.00 90,975.00 -16.67 %
58,245.95 0.00 0 %
55,081.46 14,260.00 0 %

153,760.20 220,422.40 -20.36 %
0.00 5,671.00 -50 %
0.00 1,700.00 -50 %

113,150.00 92,460.00 -2.65 %
0.00 0.00 0 %

16,445.00 0.00 0 %
680,363.61 550,159.40

444,868.50 771,873.23 0 %
51,017.73 61,810.87 0 %
14,094.00 27,485.00 -25 %

0.00 3,210.00 0 %
509,980.23 864,379.10

4,642,738.01 3,993,590.80รวมงบด าเนินงาน 2,361,557.71 5,142,950 4,907,400

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0.00 5,000 72000
รวมค่าสาธารณูปโภค 443,194.16 1,115,000 1,205,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 49,023.23 70,000 70,000
ค่าบริการไปรษณีย์ 16,102.00 40,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา 378,068.93 1,000,000 1,033,000

วัสดุอื่น 17,760.00 0 0
รวมค่าวัสดุ 676,464.70 673,000 583,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 79,600.00 113,000 110,000
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 8,100.00 0 0

วัสดุการเกษตร 10,204.00 10,000 5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,350.00 10,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 66,085.00 60,000 60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 218,319.40 280,000 223,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 52,580.00 60,000 50,000
วัสดุก่อสร้าง 17,751.30 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 196,415.00 110,000 110,000
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 8,300.00 20,000 10,000

รวมค่าใชส้อย 934,708.85 2,449,950 2,395,000
ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 98,813.13 280,000 300,000
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0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

33,000.00 0.00 0 %
0.00 33,000.00 0 %
0.00 74,000.00 0 %

44,000.00 44,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 50 %
0.00 0.00 100 %

โครงการจัดหาตู้เหล็ก 2 บานเปิด 0.00 10,000 15,000
โครงการจัดหาตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน (กระจก) 0.00 5,000 10,000

โครงการจัดหาตู้เก็บหนังสือลายไม้สี
ธรรมชาติ

0.00 24,000 0

โครงการจัดหาตู้เก็บเอกสารแบบบนกระจก
โล่ง ล่างบานเปิดทึบ

0.00 65,000 0

โครงการจัดหาฉากกั้นห้องสํานักงานพร้อม
อุปกรณ์ ฉากกั้นคร่ึงผ่าซีกกระจกขัดลาย

0.00 109,850 0

โครงการจัดหาตู้ RACK 0.00 5,000 0

โครงการจัดหาเคร่ืองโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา

0.00 18,000 0

โครงการจัดหาเคร่ืองสแกนลายนิ้วมือชนิด
บันทึกเวลาเข้าออกงาน

0.00 19,800 0

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู 0.00 0 0
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู 0.00 0 0

เคร่ืองปรับอากาศ 0.00 0 0
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 0.00 0 0

เก้าอี้นั่งพักรอ งานปูองกัน ฯ 15,000.00 0 0
เก้าอี้นั่งพักรอ สํานักปลัด 7,500.00 0 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

งบลงทุน
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0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %โต๊ะขนาดกลาง หน้าห้องปลัด/รองปลัด 14,000.00 0 0

โชฟาชุดใหญ่ จุดบริการประชาชน 40,000.00 0 0
โต๊ะ - เก้าอี้ห้องประชุมขนาด 10 ทีน่ั่ง 50,000.00 0 0

โครงการติดต้ังม่านม้วนพร้อมอุปกรณ์
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ่ 
(แห่งใหม)่ ชั้น 2 ห้องบริการจุดเดียว Zone
 A

0.00 300,000 0

โชฟาเข้ามุม ห้องรองปลัดเทศบาล 10,000.00 0 0

โครงการจัดหาเวทีสําเร็จรูปปูพืน้ด้วยไม้อัด
สีธรรมชาติ สําหรับห้องประชุมสภา
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ (แห่งใหม)่

0.00 93,500 0

โครงการติดต้ังม่านพับพร้อมอุปกรณ์ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่ (แห่งใหม)่

0.00 78,500 0

โครงการจัดหาโทรศัพท์เคร่ืองลูก 0.00 15,300 0
โครงการจัดหาพัดลมต้ังโต๊ะ 0.00 10,000 0

โครงการจัดหาแท่นกล่าวรายงาน 0.00 30,000 0
โครงการจัดหาโทรศัพท์เคร่ืองแม่ตอบรับ
อัตโนมัติ

0.00 3,650 0

โครงการจัดหาตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน (ทึบ) 0.00 0 5,000

โครงการจัดหาโต๊ะหมู่บูชาสําหรับห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่ (แห่งใหม)่

0.00 20,000 0
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0.00 0.00 0 %
20,000.00 0.00 0 %

0.00 896,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โครงการจัดหาเคร่ืองทําน้ําเย็นแบบขวด
คว่ํา 1 ก๊อก สแตนเลส

0.00 10,000 0

โครงการจัดหาจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟูา

0.00 12,000 0

โทรทัศน์ LCD 84,000.00 0 0

โครงการจัดหาขาต้ังเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

0.00 2,500 0

โครงการจัดหาเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 65,000 0

โครงการจัดหาเคร่ืองเสียงประจําห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่ (แห่งใหม)่

0.00 130,000 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดหาเคร่ืองขยายเสียง
อเนกประสงค์ไร้สาย

0.00 25,000 0

โครงการจัดหาเคร่ืองสํารองไฟฟูา 0.00 3,200 0

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0.00 0 0
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ

ผ้าม่านมู่ล่ี 0.00 0 0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ผ้าม่าน 98,000.00 0 0

31



0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %
0.00 59,800.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 14,600.00 0 %

0.00 17,400.00 0 %

99,000.00 0.00 0 %

43,367.10 69,107.71 0 %
239,367.10 1,207,907.71รวมค่าครุภัณฑ์ 349,500.00 1,137,200 30,000

โครงการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ถวาย
พระบรมหาราชา มหาราชินี

0.00 0 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0 0

เคร่ืองสํารองไฟฟูา 0.00 0 0
ครุภัณฑ์อื่น

เคร่ืองพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี

0.00 38,000 0

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
(พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ)

0.00 0 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 31,000.00 0 0
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 0.00 0 0

โครงการจัดหาถังน้ําแข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 
500 ลิตร

0.00 8,500 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดหาถังน้ําแข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 
120 ลิตร

0.00 3,900 0

โครงการจัดหาถังน้ําแข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 
300 ลิตร

0.00 6,500 0

โครงการจัดหาเคร่ืองทําน้ําร้อน-น้ําเย็น
แบบขวดคว่ํา 2 ก๊อก

0.00 10,000 0

โครงการจัดหาถังต้มน้ําร้อนระบบดิจิตอล 
แบบสแตนเลส

0.00 15,000 0
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53,000.00 0.00 0 %

53,000.00 0.00

292,367.10 1,207,907.71

0.00 15,000.00 -100 %
0.00 15,000.00
0.00 15,000.00

13,566,147.11 14,856,808.99

19,180.00 16,804.00 -42.86 %

27,907.00 0.00 0 %

โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เทศ
บัญญัติ แผนดําเนินงาน และการประชุม
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตําบลปรุใหญ่

0.00 35,000 20,000

โครงการประชาคม 0.00 0 0

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ
งบด าเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 5,000 0
รวมงานบริหารทัว่ไป 9,370,900.71 17,565,370 16,617,330

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 5,000 0
รวมเงินอุดหนุน 0.00 5,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0 0

รวมงบลงทุน 349,500.00 1,137,200 30,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

0.00 0 0

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง
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0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 -100 %

47,087.00 19,554.00
47,087.00 19,554.00
47,087.00 19,554.00

1,096,557.00 986,328.00 45.33 %
12,920.00 0.00 31.76 %
24,500.00 24,387.00 66.45 %
57,230.00 155,100.00 3.68 %
3,745.00 6,105.00 -100 %

747,660.00 847,710.00 -8.02 %
215,310.00 147,458.00 -28.57 %

2,157,922.00 2,167,088.00
2,157,922.00 2,167,088.00

0.00 4,000.00 -62.96 %
24,200.00 81,387.00 -12 %
4,832.00 25,462.00 -12.5 %เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,037.00 40,000 35,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 27,000 10,000
ค่าเช่าบ้าน 78,450.00 120,000 105,600

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,448,283.00 2,946,000 3,561,420
รวมงบบุคลากร 2,448,283.00 2,946,000 3,561,420

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 853,140.00 995,000 915,240
เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 538,464.00 167,000 119,280

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 170,250 176,520
เงินเพิม่ต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 750 0

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 201,052.00 51,000 67,200
เงินประจําตําแหน่ง 19,017.00 62,000 103,200

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 836,610.00 1,500,000 2,179,980

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

รวมงบด าเนินงาน 0.00 45,000 70,000
รวมงานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 0.00 45,000 70,000

โครงการประชาคมตําบล 0.00 10,000 0
รวมค่าใชส้อย 0.00 45,000 70,000

โครงการประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน 0.00 0 30,000
โครงการประชาคมชุมชนตําบล 0.00 0 20,000
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490.00 0.00 0 %
29,522.00 110,849.00

3,374.00 1,933.00 -50 %

0.00 33,902.00 -23.08 %
20,060.00 0.00 0 %

0.00 432.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

1,700.00 1,650.00 0 %
25,134.00 37,917.00

123,066.00 79,269.00 0 %
0.00 0.00 -50 %

5,859.70 0.00 0 %
54,600.00 20,451.50 -44.5 %วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 46,990.00 80,000 44,400

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,600.00 20,000 10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 10,000 10,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 74,104.00 100,000 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 17,168.61 20,000 20,000
รวมค่าใชส้อย 36,558.61 215,000 185,000

โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0.00 50,000 50,000

โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ชําระภาษี

0.00 30,000 30,000

โครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ 0.00 15,000 10,000
โครงการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนาเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

0.00 15,000 15,000

การเดินทางไปราชการ 0.00 65,000 50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,840.00 0 0

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 8,550.00 20,000 10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวมค่าตอบแทน 95,247.50 187,000 150,600
ค่าใชส้อย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 13,760.50 0 0
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0.00 0.00 -50 %
55,300.00 105,920.00 -9.09 %

238,825.70 205,640.50
293,481.70 354,406.50

0.00 0.00 0 %
44,000.00 44,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %
0.00 4,489.04 0 %

44,000.00 48,489.04รวมค่าครุภัณฑ์ 184,500.00 27,300 159,600

โครงการจัดหาเคร่ืองสํารองไฟฟูา 0.00 0 11,600
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0 0

โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 0.00 0 58,000
โครงการจัดหาเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา

0.00 7,300 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 31,000.00 0 0
เคร่ืองสํารองไฟฟูา 24,000.00 0 0

ตู้เก็บเอกสารรางเล่ือนระบบมือผลัก 100,000.00 0 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดหาตู้เหล็ก ๒ บานเล่ือน (ทึบ) 0.00 10,000 0
โชฟาเข้ามุม 10,000.00 0 0

โครงการจัดหาตู้เก็บเอกสารชนิดรางเล่ือน 
ระบบพวงมาลัย

0.00 0 90,000

โครงการจัดหาตู้เหล็ก ๒ บานเปิด 12,000.00 10,000 0

เก้าอี้นั่งพักรอ 7,500.00 0 0
เคร่ืองปรับอากาศ 0.00 0 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมงบด าเนินงาน 316,480.11 732,000 605,000
งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 53,980.00 110,000 100,000
รวมค่าวัสดุ 184,674.00 330,000 269,400

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 10,000 5,000
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44,000.00 48,489.04
2,495,403.70 2,569,983.54

16,108,637.81 17,446,346.53

0.00 460,340.00 12.73 %
0.00 7,620.00 -100 %
0.00 0.00 33.33 %
0.00 460,782.00 -37.65 %
0.00 69,198.00 -33.33 %
0.00 997,940.00
0.00 997,940.00

0.00 0.00 -14.29 %
0.00 0.00 -23.08 %
0.00 0.00

0.00 0.00 100 %การเดินทางไปราชการ 0.00 0 26,480

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 26,000 20,000
รวมค่าตอบแทน 0.00 68,000 56,000

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 0.00 42,000 36,000

รวมงบบุคลากร 0.00 1,260,500 1,105,680
งบด าเนินงาน

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 72,000 48,000
รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0.00 1,260,500 1,105,680

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 13,500 18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 561,000 349,800

เงินเดือนพนักงาน 0.00 612,000 689,880
เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 2,000 0

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมงานบริหารงานคลัง 2,949,263.11 3,705,300 4,326,020
รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป 12,320,163.82 21,315,670 21,013,350

รวมงบลงทุน 184,500.00 27,300 159,600
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0.00 0.00 -100 %

10,400.00 29,520.00 0 %

15,600.00 13,806.00 0 %

0.00 0.00 -100 %
26,000.00 43,326.00

0.00 0.00 -33.33 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 50 %
0.00 0.00 -40 %
0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00 50 %
0.00 0.00 -33.33 %
0.00 0.00 20 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 -50 %
0.00 0.00 0 %

0 0.00
26,000.00 43,326.00

รวมค่าวัสดุ 0.00 320,000 255,000
รวมงบด าเนินงาน 67,200.00 618,000 437,480

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0.00 30,000 15,000
วัสดุอื่น 0.00 20,000 20,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0.00 50,000 60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 15,000 15,000

วัสดุการเกษตร 0.00 20,000 30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 30,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 50,000 30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 35,000 0

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0.00 30,000 30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 10,000 15,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0.00 30,000 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 100,000 0
รวมค่าใชส้อย 67,200.00 230,000 126,480

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

33,600.00 50,000 50,000

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

33,600.00 50,000 50,000

โครงการช่วยเหลือราษฎรทีป่ระสบภัยแล้ง 0.00 30,000 0
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0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

38,000.00 0.00 0 %

0.00 5,800.00 0 %
0.00 22,000.00 0 %

38,000.00 27,800.00
38,000.00 27,800.00

30,000.00 0.00 0 %
30,000.00 0.00
30,000.00 0.00
94,000.00 1,069,066.00รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 67,200.00 2,922,500 1,543,160

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0 0

รวมงบลงทุน 0.00 1,044,000 0
งบเงินอุดหนุน

โครงการจัดซ้ือไฟวับวาบสําหรับติดรถยนต์ 0.00 0 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 1,044,000 0

ครุภัณฑ์อื่น
โครงการจัดซ้ือกล่องเสียงไซเรน 0.00 0 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เคร่ืองตัดหญ้า 0.00 0 0

ครุภัณฑ์การเกษตร
โครงการจัดหาเล่ือยโซ่ยนต์ 0.00 25,000 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค์

0.00 1,019,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
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0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 16,364.00 0 %

191,212.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนเทศบาลตําบลปรุใหญ่

0.00 0 100,000

โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุด้าน
การจราจรทางถนนประชาชนในเขต 
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

0.00 0 50,000

โครงการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการ
จมน้ํา

0.00 0 50,000

โครงการฝึกอบรมและทบทวนเกี่ยวกับการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน/ไฟปุาใน
ชุมชน

0.00 50,000 50,000

โครงการปกปูองสถาบันสําคัญของชาติ 0.00 0 30,000
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนเทศบาลตําบลปรุใหญ่

0.00 0 200,000

โครงการช่วยเหลือราษฎรทีป่ระสบภัยแล้ง 0.00 0 30,000

โครงการบริการประชาชนและเฝูาระวังเหตุ
สาธารณภัยภายในเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ่

0.00 0 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวัน อปพร. 0.00 0 30,000

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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191,212.00 16,364.00

0.00 18,615.00 0 %
0.00 47,044.00 0 %
0.00 37,515.00 0 %
0.00 66,254.40 0 %

10,800.00 0.00 0 %
2,400.00 1,284.00 0 %

13,200.00 170,712.40
204,412.00 187,076.40

45,000.00 30,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %

โครงการจัดหาชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร 0.00 0 105,000
โครงการจัดหาหัวฉีดน้ําดับเพลิง 0.00 0 52,000

โครงการจัดหาปูายไฟสามเหล่ียมหยุดตรวจ 0.00 0 30,000

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
โครงการจัดหาเคร่ืองรับส่งวิทยุ ชนิด
ประจําที่

0.00 0 30,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
เคร่ืองสูบน้ํา 0.00 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 0.00 0 0
รวมงบด าเนินงาน 0.00 50,000 590,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0.00 0 0
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0.00 0 0

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0 0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0 0

วัสดุสํานักงาน 0.00 0 0
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0.00 0 0

รวมค่าใชส้อย 0.00 50,000 590,000
ค่าวัสดุ
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0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

73,000.00 0.00 0 %

0.00 17,000.00 0 %
0.00 37,984.47 0 %

118,000.00 84,984.47
118,000.00 84,984.47
322,412.00 272,060.87
416,412.00 1,341,126.87

324,780.00 232,275.00 134.6 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 344.44 %

369,480.00 648,000.00 40.63 %
152,520.00 72,000.00 23.71 %เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 371,243.00 97,000 120,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 13,500 60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 450,766.00 768,000 1,080,000

เงินเดือนพนักงาน 173,760.00 560,000 1,313,760
เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 17,040.00 0 0

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 50,000 867,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 67,200.00 2,972,500 2,410,160

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0 277,000
รวมงบลงทุน 0.00 0 277,000

ปัม๊จุ่มดูดโคลน 0.00 0 0
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0 0

สายดับเพลิง 0.00 0 0
ครุภัณฑ์อื่น

โครงการติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงเคมีแห้ง
พร้อมถังดับเพลิง ชุมชนบ้านเลียบ หมู่ที ่6 
บ้านเลียบ

0.00 0 30,000

โครงการติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงเคมีแห้ง
พร้อมถังดับเพลิง ชุมชนวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่
 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

0.00 0 30,000
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846,780.00 952,275.00
846,780.00 952,275.00

0.00 0.00 0 %
28,800.00 13,800.00 0 %

0.00 0.00 0 %
28,800.00 13,800.00

3,144.00 7,166.65 -25 %
0.00 0.00 -87.95 %

3,900.00 3,940.00 33.33 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 42.86 %

0.00 0.00 15 %
7,044.00 11,106.65

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,910.00 220,000 253,000
รวมค่าใชส้อย 32,390.00 388,000 368,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแล
เด็ก

18,940.00 0 0

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทํางาน
ช่วงปิดภาคเรียน

0.00 35,000 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การเดินทางไปราชการ 3,340.00 30,000 40,000

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 4,200.00 20,000 15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 83,000 10,000

รวมค่าตอบแทน 42,160.75 41,000 41,000
ค่าใชส้อย

ค่าเช่าบ้าน 26,400.00 36,000 36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 15,760.75 0 0

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 5,000 5,000

รวมงบบุคลากร 1,012,809.00 1,438,500 2,573,760
งบด าเนินงาน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,012,809.00 1,438,500 2,573,760
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67,235.00 26,490.00 0 %
0.00 0.00 0 %

71,044.00 51,572.00 -46.67 %
266,692.80 0.00 0 %

0.00 95,930.00 0 %
0.00 0.00 0 %

14,100.00 0.00 0 %
20,010.00 7,700.00 0 %
9,900.00 22,680.00 0 %

448,981.80 204,372.00

12,055.50 17,082.82 -40 %
1,259.45 1,118.15 0 %

0.00 3,787.80 -100 %
13,314.95 21,988.77

498,140.75 251,267.42

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 -100 %

5,000.00 0.00 100 %ตู้เหล็ก 2 บานเปิด 6,000.00 0 5,000

เก้าอี้นั่งพักรอ 7,500.00 0 0
เคร่ืองปรับอากาศขนาด 30,000 บีทียู 0.00 37,000 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมงบด าเนินงาน 455,899.24 799,400 689,000
งบลงทุน

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0.00 8,400 0
รวมค่าสาธารณูปโภค 15,924.32 40,400 20,000

ค่าไฟฟูา 14,602.87 30,000 18,000
ค่าบริการโทรศัพท์ 1,321.45 2,000 2,000

รวมค่าวัสดุ 365,424.17 330,000 260,000
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 30,000 30,000
วัสดุการศึกษา 9,890.00 30,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 5,000 5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 10,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 270,946.17 0 0
วัสดุก่อสร้าง 0.00 50,000 50,000

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0.00 5,000 5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 40,828.00 150,000 80,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 43,760.00 50,000 50,000
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0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 22,000.00 0 %

6,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
7,540.00 34,227.00 0 %

19,040.00 56,227.00

0.00 0.00 0 %

85,000.00 43,000.00 0 %

85,000.00 43,000.00
104,040.00 99,227.00

1,448,960.75 1,302,769.42รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 1,562,208.24 2,284,900 3,289,760

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 50,000.00 0 0
รวมงบลงทุน 93,500.00 47,000 27,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

0.00 0 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการจัดทําปูายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

50,000.00 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 43,500.00 47,000 27,000
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

โครงการจัดหาโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0.00 0 5,000
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดหาเคร่ืองพิมพ์ Multifuntion 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

0.00 0 17,000

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองผลิตแสงอุลตร้าไวโอ
เล็ต

0.00 0 0

ตู้เย็น 0.00 0 0

ตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน 0.00 10,000 0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ชั้นเก็บกระเป๋าเด็กปฐมวัยสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000.00 0 0
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70,000.00 102,832.00 100 %

0.00 0.00 150 %

0.00 0.00 -33.33 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 1,004.57 %

0.00 0.00 100 %

0.00 12,000.00 0 %

261,798.00 292,360.00 -46.43 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

212,537.00 672,000 360,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา -  โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก

0.00 0 8,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา -  โครงการส่งเสริมการศึกษา
เพือ่เรียนรู้ในและนอกห้องเรียน

0.00 0 0

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและ
เจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบด้านการศึกษา

0.00 50,000 50,000

โครงการส่งเสริมการศึกษาเพือ่เรียนรู้ใน
และนอกห้องเรียน

0.00 5,432 60,000

โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่

0.00 20,000 50,000

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่

0.00 15,000 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 70,000.00 0 150,000

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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15,000.00 0.00 0 %

0.00 4,500.00 0 %

0.00 16,180.00 -100 %

0.00 46,700.00 0 %

41,150.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %
387,948.00 474,572.00

0.00 272,811.20 -7.11 %
0.00 272,811.20

387,948.00 747,383.20
รวมค่าวัสดุ 0.00 420,090 390,218

รวมงบด าเนินงาน 302,037.00 1,197,522 1,078,218

ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 420,090 390,218

โครงการสร้างจิตสํานึกเพือ่ระลึกบุญคุณครู 0.00 5,000 0
รวมค่าใชส้อย 302,037.00 777,432 688,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา - โครงการรับแฟูมผลงาน
สําหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา - โครงการรับสัมฤทธิบัตร
สําหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา - โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

4,600.00 0 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา - โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก

0.00 10,000 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา - โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

14,900.00 0 0
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0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00
0.00 0.00

393,000.00 387,000.00 4.71 %
393,000.00 387,000.00
393,000.00 387,000.00
780,948.00 1,134,383.20

2,229,908.75 2,437,152.62

246,696.00 33,153.00 28.65 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 42.86 %

820,065.00 1,242,242.00 -7.62 %
เงินประจําตําแหน่ง 0.00 42,000 60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 725,599.00 1,380,000 1,274,880

เงินเดือนพนักงาน 103,282.33 527,300 678,360
เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 8,381.00 0 0

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข

รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 502,237.00 1,822,522 1,523,218
รวมแผนงานการศึกษา 2,064,445.24 4,107,422 4,812,978

รวมเงินอุดหนุน 200,200.00 425,000 445,000
รวมงบเงินอุดหนุน 200,200.00 425,000 445,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 200,200.00 425,000 445,000

รวมงบลงทุน 0.00 200,000 0
งบเงินอุดหนุน

โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมู่ที ่1

0.00 100,000 0

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 0.00 200,000 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่
 7

0.00 100,000 0

งบลงทุน
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง
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311,450.00 154,462.00 -25.33 %
1,378,211.00 1,429,857.00
1,378,211.00 1,429,857.00

41,580.00 41,160.00 -16.67 %
39,000.00 3,000.00 0 %
23,715.00 0.00 -100 %

104,295.00 44,160.00

634,547.11 759,834.00 -0.93 %

6,480.00 0.00 0 %
24,726.10 0.00 -54.55 %

665,753.21 759,834.00

15,718.00 29,531.00 0 %
16,000.00 67,955.00 -25.37 %
3,330.00 0.00 0 %

60,119.96 41,120.00 -50 %
340,158.20 299,123.45 0 %วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 339,639.10 400,000 400,000

วัสดุก่อสร้าง 3,000.00 10,000 10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 36,600.00 100,000 50,000

วัสดุสํานักงาน 10,390.00 30,000 30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 67,000 50,000

รวมค่าใชส้อย 676,679.60 1,318,000 1,070,000
ค่าวัสดุ

การเดินทางไปราชการ 0.00 20,000 20,000
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,801.60 440,000 200,000

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 375,878.00 858,000 850,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวมค่าตอบแทน 57,217.00 112,000 92,000
ค่าใชส้อย

ค่าเช่าบ้าน 17,900.00 42,000 42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,937.00 10,000 0

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 37,380.00 60,000 50,000

รวมงบบุคลากร 1,481,860.33 2,115,300 2,137,200
งบด าเนินงาน

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 644,598.00 166,000 123,960
รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,481,860.33 2,115,300 2,137,200
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10,691.00 9,355.00 0 %
0.00 0.00 100 %
0.00 4,074.00 -100 %

28,205.20 22,833.80 -60 %
31,340.00 9,240.00 -25 %

505,562.36 483,232.25
1,275,610.57 1,287,226.25

0.00 0.00 0 %

200,000.00 0.00 0 %

59,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
60,200.00 238,998.54 0 %

319,200.00 238,998.54
319,200.00 238,998.54

2,973,021.57 2,956,081.79
รวมงบลงทุน 38,500.00 0 0

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 2,704,356.83 4,287,300 3,939,200

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 38,500.00 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ 31,000.00 0 0

ครุภัณฑ์การเกษตร
เคร่ืองพ่นหมอกควัน 0.00 0 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 0.00 0 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี้นั่งพักรอ 7,500.00 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 450,099.90 742,000 640,000
รวมงบด าเนินงาน 1,183,996.50 2,172,000 1,802,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 17,675.60 50,000 20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,400.00 40,000 30,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0 20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,595.20 15,000 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16,800.00 30,000 30,000
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0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

95,568.21 82,600.00 25 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 70 %

0.00 49,808.00 0 %

39,400.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในสถานที่
จําหน่ายอาหาร

0.00 0 60,000

โครงการสร้างจิตสํานึกให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ําลําคลอง

0.00 30,000 0

โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 29,121.00 0 50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําด้าน
สุขภาพระดับตําบล/หมู่บ้าน

0.00 0 50,000

โครงการดําเนินการเกี่ยวกับการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

0.00 50,000 85,000

โครงการปูองกันและกําจัดโรคระบาดในสัตว์ 0.00 0 0

โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก 39,850.00 80,000 100,000

โครงการชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านน่ามอง 0.00 0 50,000

โครงการคลองสวยน้ําใสตําบลปรุใหญ่ 0.00 0 30,000
โครงการของเหลือใช้ไม่ไร้ค่าสู่การพัฒนา
ชุมชนปลอดขยะ

0.00 0 80,000

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
งบด าเนินงาน
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0.00 0.00 -100 %

134,968.21 132,408.00
134,968.21 132,408.00

0.00 59,000.00 0 %
0.00 59,000.00
0.00 59,000.00

35,000.00 0.00 0 %
105,000.00 52,500.00 -50 %
140,000.00 52,500.00
140,000.00 52,500.00
274,968.21 243,908.00

3,247,989.78 3,199,989.79รวมแผนงานสาธารณสุข 2,843,327.83 4,632,300 4,496,700

รวมงบเงินอุดหนุน 70,000.00 105,000 52,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 138,971.00 345,000 557,500

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 70,000.00 105,000 52,500
รวมเงินอุดหนุน 70,000.00 105,000 52,500

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0 0

รวมงบลงทุน 0.00 0 0
งบเงินอุดหนุน

เคร่ืองพ่นหมอกควัน 0.00 0 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร

รวมงบด าเนินงาน 68,971.00 240,000 505,000
งบลงทุน

โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการจัดการ
ขยะมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากขยะ
มูลฝอยและรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย
อันตรายและสารพิษในครัวเรือน

0.00 80,000 0

รวมค่าใชส้อย 68,971.00 240,000 505,000

52



0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

835,243.00 807,780.00 19.49 %
3,227.00 0.00 0 %

42,000.00 42,000.00 64.84 %
78,260.00 0.00 0 %
7,735.00 0.00 0 %

590,920.00 553,770.00 4.54 %
249,320.00 72,594.00 -8.56 %

1,806,705.00 1,476,144.00
1,806,705.00 1,476,144.00รวมงบบุคลากร 2,137,153.00 1,721,500 1,944,960

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 562,031.00 96,000 87,780
รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,137,153.00 1,721,500 1,944,960

เงินเพิม่ต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 20,490.00 0 0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 705,219.00 680,000 710,880

เงินประจําตําแหน่ง 19,017.00 36,400 60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 129,060.00 0 0

เงินเดือนพนักงาน 652,640.00 909,100 1,086,300
เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 48,696.00 0 0

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

รวมงานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 20,000 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 20,000 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 20,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 20,000 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 20,000 0

งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบเงินอุดหนุน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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10,920.00 6,300.00 -50 %
80,300.00 70,800.00 48.33 %
15,287.00 13,372.00 -100 %

0.00 0.00 0 %
106,507.00 90,472.00

30,800.00 78,623.00 -33.33 %

0.00 8,560.00 -49.79 %

98,000.00 100,000.00 0 %

258,874.32 176,325.80 -40 %
387,674.32 363,508.80

78,132.35 47,830.00 -37.5 %
301,632.00 253,991.00 -14.29 %

0.00 1,860.00 0 %
333,150.00 340,632.75 -57.14 %
76,108.50 0.00 -88.88 %

132,943.00 148,094.70 0 %
0.00 35,000.00 0 %วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0.00 0 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,400.00 80,000 8,900
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 129,500.00 180,000 180,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0 0
วัสดุก่อสร้าง 43,733.75 350,000 150,000

วัสดุสํานักงาน 48,500.00 80,000 50,000
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 203,020.00 350,000 300,000

รวมค่าใชส้อย 155,953.57 849,790 525,000
ค่าวัสดุ

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพือ่การ
วางแผนและจัดการงานโยธา

0.00 0 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 142,393.57 500,000 300,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การเดินทางไปราชการ 0.00 49,790 25,000

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 13,560.00 300,000 200,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 8,597.00 0 0
รวมค่าตอบแทน 101,389.00 104,000 116,800

ค่าเช่าบ้าน 78,750.00 72,000 106,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 14,042.00 12,000 0

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 20,000 10,000

งบด าเนินงาน
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59,500.00 78,500.00 0 %
0.00 2,845.00 0 %

981,465.85 908,753.45
1,475,647.17 1,362,734.25

0.00 0.00 0 %
0.00 56,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 -100 %

0.00 896,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %
24,000.00 0.00 0 %

0.00 62,500.00 0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ

เคร่ืองกําเนิดไฟฟูา 0.00 0 0

โครงการจัดหาเคร่ืองเปุาลมร้อน 0.00 3,000 0
สว่านโรตาร่ี 0.00 0 0

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0.00 0 0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดหาพัดลมไอน้ํา 0.00 100,000 0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดหาตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน (กระจก) 0.00 10,000 0
โครงการจัดหาตู้เอกสารสูงโล่ง ล่างบานเปิด 0.00 0 5,000

โครงการจัดทําปูายอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ (แห่งใหม)่ ม.7 บ้าน
แสนสุข

0.00 100,000 0

โครงการจัดหาตู้เหล็ก 2 บานเปิด 0.00 10,000 0

เก้าอี้นั่งพักรอ 7,500.00 0 0
เคร่ืองปรับอากาศ 0.00 0 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมงบด าเนินงาน 748,896.32 2,063,790 1,400,700
งบลงทุน

วัสดุอื่น 0.00 0 0
รวมค่าวัสดุ 491,553.75 1,110,000 758,900

วัสดุคอมพิวเตอร์ 51,400.00 70,000 70,000
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0.00 0.00 -100 %

5,990.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %

0.00 432,000.00 0 %

0.00 25,000.00 0 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 190 %
0.00 0.00 100 %

20,400.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

ครุภัณฑ์อื่น
โครงการจัดหาปัม้หอยโข่ง ขนาด 5.5 
แรงม้า กําลังไฟฟูา 220 โวลต์

0.00 35,000 0

โครงการจัดหาเคร่ืองพลอตเตอร์ 0.00 0 50,000
โครงการจัดหาเคร่ืองสํารองไฟฟูา 0.00 0 17,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 0.00 30,000 87,000

โครงการจัดหาเทปสแตนเลสวัดระยะ 0.00 0 5,000
โครงการจัดหาล้อวัดระยะทาง 0.00 0 5,000

เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม 0.00 0 0
โครงการจัดหาเคร่ืองวัดระยะเลเซอร์ 0.00 0 30,000

เคร่ืองออกกําลังกาย 0.00 0 0
ครุภัณฑ์สํารวจ

โครงการจัดหาเล่ือยโซ่ยนต์ 0.00 0 25,000
ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซ้ือนั่งร้าน 32,000.00 0 0

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 0.00 0 0
โทรทัศน์ LCD 14,000.00 0 0

โครงการจัดหาสว่านไขควงไร้สาย 0.00 20,000 0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 46,500.00 0 %

43,425.20 124,989.74 0 %
93,815.20 1,642,989.74

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00
93,815.20 1,642,989.74

3,376,167.37 4,481,867.99

0.00 416,000.00 0 %

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่
ที ่2

0.00 0 0

งบลงทุน
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 2,939,549.32 4,280,290 3,570,060
งานไฟฟ้าถนน

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 0.00 150,000 0
รวมงบลงทุน 53,500.00 495,000 224,400

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการติดต้ังฝูาเพดานภายนอกอาคาร 
สํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ่ (แห่งใหม)่
 หมู่ที ่7

0.00 150,000 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 53,500.00 345,000 224,400
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

อุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ติดตามรถยนต์ (GPS
 TRACKING)

0.00 0 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0 0

โครงการจัดหาปัม้หอยโข่ง ขนาด 5.5 
แรงม้า กําลังไฟฟูา 380 โวลต์

0.00 29,000 0

โครงการจัดหาพัดลมท่อ 0.00 8,000 0
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0.00 100,000.00 0 %

0.00 460,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 230,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 3/19 
หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

0.00 190,000 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยช่างตุ่น -
 หลังหมู่บ้านไชโยนคร 1 ชุมชนแม่บุญ
เหลือ หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

259,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้าน
นายพยอมเชื่อมโนนโพธิ ์ชุมชนคนชุม 3 
หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

142,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากสะพาน
โนนโพธิถ์ึงลานอเนกประสงค์โนนโพธิ ์หมู่ที่
 1 บ้านคนชุม

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างกําแพงกันดินบริเวณ
สะพานโนนโพธิถ์ึงหน้าบ้านครูต๋ิม หมู่ที ่1 
บ้านคนชุม

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้ามคลองตา
เมือง (โนนโพธิ์) ชุมชนคนชุม 3 หมู่ที ่1 
บ้านคนชุม

78,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่ แห่งใหม่   (ส่วนทีย่ัง
ดําเนินการไม่แล้วเสร็จครบ 100% ตาม
สัญญาจ้างเลขที ่ 11/2554)

0.00 0 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
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0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพบสุข 
12/6-1 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

0.00 446,000 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยปราบ
จะบกเชื่อมถนนสายคอกหมูเลียบคลอง
ชลประทาน หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

0.00 190,000 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านปูา
ชม ชุมชนนครพัฒนา หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

160,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน
ผู้ช่วยฯ สมาน ชุมชนลูกหลานปูคุงพัฒนา 
หมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า

130,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน
นางสาวอรณันท์ ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะคอง
เก่า หมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า

150,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน
นายสัมฤทธิ ์ทะยอมใหม่ ชุมชนแสนสุข 2
หมู่ที ่7  บ้านแสนสุข

0.00 0 274,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตรงข้าม
บ้านกํานัน ชุมชนแสนสุข 3 หมู่ที ่7 บ้าน
แสนสุข

0.00 0 153,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยต๋ี
ไดนาโมเชื่อมซอยดาบเกียรติ ชุมชนนคร
พัฒนา หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

200,000.00 0 0

59



0.00 0.00 -100 %

0.00 356,534.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าบ้าน
นายประสงค์ หมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า

0.00 82,000 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจากบ้าน
กุมาร - บ้านนายไกรสร ชุมชนคนชุม 2 
หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

149,200.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าทีท่ํา
การประปา ชุมชนลูกหลานปูคุงพัฒนา หมู่
ที ่2 บ้านตะคองเก่า

20,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหน้า
สนามยิงปืน BB GUN ชุมชนพบสุข 3 หมู่ที่
 5 บ้านพบสุข

223,315.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจากซอย
บ้านนางสาวอรนันท์ หมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า

0.00 57,000 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศุภ
ลักษณ์ หมู่ที ่6 บ้านเลียบ

0.00 54,000 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแสนสุข 
5/4 (พันเอกประภาส) หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

0.00 0 0
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0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 225,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้าน
นายสุชล ชุมชนคนชุม 3 หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

150,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายอู่บิก๊ทาง
วิรัตน์รีไซเคิล หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

698,835.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายต่อจาก
สนามกีฬาโนนโพธิ ์ชุมชนคนชุม 3 หมู่ที ่1
 บ้านคนชุม

80,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนาง
พิณ ชุมชนลูกหลานปูคุงพัฒนา หมู่ที ่2 
บ้านตะคองเก่า

100,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบลํา
เหมืองตาหนิน หมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคุ้มโสฬส
 หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

809,200.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนายพร
ศักด์ิ - บ้านนายประเสริฐ ชุมชนตาลโหรน
 - โนนตาชู หมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า

100,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา สายบ้านคุณประทุม หมู่ที ่1 
บ้านคนชุม

0.00 57,000 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าอู่ช่าง
ยงค์ ชุมชนตาลโหรน - โนนตาชู หมู่ที ่2 
บ้านตะคองเก่า

51,000.00 0 0
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0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 77,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

92,000.00 0.00 0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.บ้านนาง
พิณต่อจากโครงการเดิม หมู่ที ่2

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้างบ้านปูา
หนม หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านคุณ
สมเกียรติถึงหมู่บ้านแกรนด์มา ชุมชนพบ
สุขพัฒนา หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

100,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที ่5 บ้าน
พบสุข

280,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านธัญ
วลีเชื่อมถนนนครพัฒนา หมู่ที ่7 บ้านแสน
สุข

10,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าบ้านลุง
คล้าย - บ้านนางสมหมาย ชุมชนคนชุม 3 
หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

420,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าอู่ช่าง
หลึมและสามแยกบ้านผู้ใหญ่โค้ย หมู่ที ่2 
บ้านตะคองเก่า

0.00 367,000 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นเลียบ
คลองลําตะกุด หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

0.00 0 470,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าบ้าน
ครูต๋ิม - บ้านายสมร สินปรุ ชุมชนพิทักษ์
ราษฎร์พัฒนา หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

100,000.00 0 0
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500,000.00 0.00 0 %

730,000.00 0.00 0 %

0.00 202,000.00 0 %

0.00 232,000.00 0 %

0.00 114,000.00 0 %

0.00 500,000.00 0 %

0.00 500,000.00 0 %

0.00 470,000.00 0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเลียบ-บ้านพุดซา บริเวณโค้งอู่ช่าง
วิทย์ถึงถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านช่างหร่ัง หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากซอยแม่บุญเหลือถึงหน้า
อพาร์ทเมนท์เซฟวัน หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากแยกหมอปองใจ ถึง ซอยรวมมิตร 2 
หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเจริญพัฒน์ 1 หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้าน
นายสมาน หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากซอยแสนสุข 4/1 ถึง ซอยแสนสุข 6/1
 หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านปูา
หนมถึงถนนเส้นแกรนด์มาร์ ม.5 บ้านพบสุข

0.00 0 0
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0.00 372,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

100,000.00 0.00 0 %

140,000.00 0.00 0 %

66,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคลอง
ชลประทานจากแยกบ้านแปะถึงบ้านลุงแดง
 หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

0.00 92,000 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกทางเข้าบ้าน
นายคิม หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบริเวณหน้า
บ้านนางใบ ชุมชนคนชุม 3 หมู่ที ่1 บ้าน
คนชุม

68,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้าน
ช่างหร่ัง - รัชดาสนุ๊กเกอร์ หมู่ที ่5 บ้านพบ
สุข

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกทางเข้า
ชุมชนสะพานสูง หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและหินคลุก
ซอยหลังบ้านนายนพดล ศรีจะบก ชุมชน
โพธิก์ลาง หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

226,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านลมหวล
 ชุมชนคนชุม 3 หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

58,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าเขื่อนโพธิเ์ต้ีย (ส่วนทีเ่หลือ) ถึง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที ่1 บ้าน
คนชุม

0.00 0 0
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0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
ตาปู-ุสุดซอย ชุมชนตาลโหรนโนนตาชู
พัฒนา หมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า

0.00 0 138,000

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
ไมตรีพัฒนา (ฝ่ังขวา) ชุมชนไมตรีพัฒนา 
หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

0.00 0 686,000

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
 13/5 ชุมชนพบสุข 3 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

0.00 0 294,000

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
 16 ชุมชนวิโรจน์พัฒนา 
หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

0.00 0 231,000

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ข้าม
ลําตาเมือง สุดซอยหลังร้านวังมัจฉา 
ชุมชนลูกหลานปูคุงพัฒนา หมู่ที ่2 บ้านตะ
คองเก่า

0.00 0 50,000

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
 13/4 ชุมชนพบสุข 3 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

0.00 0 368,000

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นหลังไชโย
นคร 1 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

0.00 22,000 0
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0.00 0.00 100 %

0.00 310,000.00 0 %

0.00 98,500.00 0 %

0.00 88,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 160,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอยสันติสุข
 2 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

0.00 614,000 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอยลมหวน
 หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอยวิโรจน์
พัฒนา 2 ชุมชนวิโรจน์พัฒนา หมู่ที ่4 บ้าน
วิโรจน์พัฒนา

200,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอย 9/3 
หมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า

0.00 255,000 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอยบ้าน
นายทวี สีลาดเลา พร้อมขยายถนน
คอนกรีต หมู่ที ่6 บ้านเลียบ

246,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอย 13/3 
หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอย 14/3 
หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ออก
จากโครงการโพธิก์ลางวิลล่า ชุมชนแสนสุข
 1 หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

0.00 0 342,000

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา จากซอย
สันติสุข 1 ถึงหน้าหมู่บ้านไชโยนคร 1 หมู่ที่
 5 บ้านพบสุข

0.00 0 0
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0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

460,000.00 0.00 0 %

710,000.00 0.00 0 %

400,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

340,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยสันติสุข 
1 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

0.00 614,000 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยวิโรจน์ 
15 หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

0.00 50,000 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยวิโรจน์ 
23 ฝ่ังซ้าย หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยวิโรจน์ 
12 หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

0.00 326,000 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยวิโรจน์ 
13 หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

0.00 100,000 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยบ้านปูา
นงค์ถึงวัดพบสุข หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยบ้านลุง
สมัย หมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําจากบ้านยาย
เปรมถึงหอพักสว่างสิน หมู่ที ่2 บ้านตะคอง
เก่า

0.00 338,000 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยข้างต๋ิว
มินิมาร์ท หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําจากบ้านคุณ
สุวิมลถึงท่อเมนใหญ่ ชุมชนพบสุขพัฒนา 
หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

220,000.00 0 0
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0.00 0.00 0 %

400,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

470,000.00 0.00 0 %

170,000.00 0.00 0 %

180,000.00 0.00 0 %

180,000.00 0.00 0 %
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําสายทาวเฮาว์
ไปวัดคลองส่งน้ํา หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําวิโรจน์ ซอย 
14 หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําวิโรจน์ ซอย 
8 หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําซีเมนต์ใยหิน
 บ้านยายเมี้ยนถึงบ้านยายน้อย  
ชุมชนตาลโหรนโนนตาชูพัฒนา หมู่ที ่2 
บ้านตะคองเก่า

0.00 0 44,000

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําบ้านประธาน
 อสม. ต๋ิม - ลําเหมือง ม.2 บ้านตะคองเก่า

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยหน้าต๋ิว
มินิมาร์ท หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยหลัง
โรงแรมออร์คิดเชื่อมซอยรวมมิตร ชุมชน
รวมมิตรพัฒนา หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

100,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยวิโรจน์ ฯ
 ซอย 10 ฝ่ังซ้าย ชุมชนวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่
 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

127,000.00 0 0
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0.00 0.00 -100 %

520,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 120,000.00 0 %

0.00 399,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %
โครงการก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสารพร้อม
ไฟฟูาสาธารณะในศาลาปากทางเข้าสนาม
กีฬาชุมชนโพธิก์ลาง หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

100,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําหน้าบ้าน
ปูาเสง่ียม หมู่ที ่2

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างลานกีฬาโนนโพธิ ์หมู่ที ่1
 บ้านคนชุม

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมสายบ้าน
เลียบ-พุดซา กม.ที ่0+300 หมู่ที ่1 บ้าน
คนชุม

0.00 278,000 0

โครงการก่อสร้างท่าน้ําโนนโพธิ ์หมู่ที ่1 
บ้านคนชุม

0.00 88,000 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําหลังไชโย
นคร 1 ถึงศาลากลางบ้าน หมู่ที ่5 บ้านพบ
สุข

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมทางลง 
บริษัท มิตซูปฐพีทอง หมู่ที ่6 บ้านเลียบ

0.00 476,000 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําเส้น
กลางบ้านช่วงหน้าบ้านนายสุพล โนใหม่ 
(ส่วนทีเ่หลือ) ถึงคลองยืม หมู่ที ่2 บ้านตะ
คองเก่า

0.00 100,000 0
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0.00 0.00 0 %

90,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

50,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

โครงการขยายเขตเสียงตามสาย ชุมชนตาล
โหรนโนนตาชู หมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า

0.00 0 100,000

โครงการขยายเขตเสียงตามสาย ชุมชนพบ
สุข 2 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

0.00 0 100,000

โครงการขยายเขตท่อประปาจุดแยกตะกุด
ถึงบ้านนายสมพงษ์ สินปรุ หมู่ที ่1

0.00 0 0

โครงการขยายเขตท่อเมนประปาจากแยก
บ้าน พ.ท.กายสิทธิจ์นสุดเขตชุมชนแสนสุข
สามัคคีชุมชนแสนสุขสามัคคี หมู่ที ่7 บ้าน
แสนสุข

95,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างหอถังสูงพร้อมถังเก็บน้ําใส
 ศาลากลางหมู่บ้าน (คุ้มโสฬส) หมู่ที ่7 
บ้านแสนสุข

0.00 1,150,000 0

โครงการก่อสร้างหูช้าง ค.ส.ล. คอสะพาน
บ้านครูต๋ิม ชุมชนพิทักษ์ราษฎร์ หมู่ที ่1 
บ้านคนชุม

100,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างสนามเปตอง หมู่ที ่1-7 
ตําบลปรุใหญ่

0.00 0 0

โครงการก่อสร้างสะพานบันไดท่าน้ําโนน
โพธิ ์ชุมชนคนชุม 3 หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

20,000.00 0 0

โครงการก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสารพร้อม
ไฟฟูาสาธารณะในศาลาปากทางบ้านปลัด
เกษม ชุมชนนครพัฒนา หมู่ที ่7 บ้านแสน
สุข

100,000.00 0 0
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0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 48,000.00 0 %

0.00 100,000.00 0 %โครงการขยายสนามกีฬา หมู่ที ่7 0.00 0 0

โครงการขยายทางเชื่อม ค.ส.ล. ถนน 304 
ปากซอยปลัดเกษม หมู่ที ่7

20,000.00 0 0

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน้าต๋ิวมินิมาร์ท หมู่ที ่7

0.00 0 0

โครงการขยายทางเชื่อม ค.ส.ล. ถนน 304 
ปากซอย LA หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

20,000.00 0 0

โครงการขยายทางเชื่อม ค.ส.ล. ถนน 304 
ปากซอยจํารัส หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

20,000.00 0 0

โครงการขยายท่อเมนประปา ซอยแสนสุข 
3/23 หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

0.00 30,000 0

โครงการขยายทางเชื่อม ค.ส.ล. ถนน 304 
ทางเข้าชุมชนโพธิก์ลาง หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

20,000.00 0 0

โครงการขยายเขตเสียงตามสาย ชุมชน
แสนสุข 3 หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

0.00 0 100,000

โครงการขยายถนน ค.ส.ล. ซอย 9/2 
ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะคองเก่า หมู่ที ่2
บ้านตะคองเก่า

0.00 0 79,000

โครงการขยายเขตเสียงตามสาย ชุมชน
ไมตรีพัฒนา หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

0.00 0 100,000

โครงการขยายเขตเสียงตามสาย ชุมชนรวม
มิตรพัฒนา หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

0.00 0 100,000
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0.00 0.00 -100 %

99,000.00 0.00 0 %

0.00 100,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 148,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

โครงการเชื่อมทางผิวจราจร  ค.ส.ล. ซอย
ร่วมพัฒนา - ถนน 304 ชุมชนพบสุข 3 
หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

15,000.00 0 0

โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ทางเข้า
ประปาหมู่บ้าน ชุมชนลูกหลานปูคุงพัฒนา 
หมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า

0.00 0 176,000

โครงการขุดลอกลําปรุถึงเขตเทศบาลตําบล
บ้านใหม่ และเทศบาลนครนครราชสีมา 
ชุมชนหนองหอย หมู่ที ่3 บ้านหนองหอย

0.00 0 16,000

โครงการจัดทําปูายชุมชนรวมมิตรพัฒนา 
หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

0.00 0 50,000

โครงการขุดลอกคลองบริเวณหน้าประปา
หมู่บ้าน ชุมชนลูกหลานปูคุงพัฒนา หมู่ที ่2
 บ้านตะคองเก่า

0.00 0 100,000

โครงการขุดลอกคลองเหมืองไส้ไก่ หน้า
บ้านนายสุพล โนใหม่ หมู่ที ่2 บ้านตะคอง
เก่า

0.00 0 0

โครงการขุดลอกคลองจากบ่อพักน้ําบ้าน
นายกบมาเชื่อมท่อระบายน้ําหน้าวิรัตน์รี
ไซเคิล

0.00 0 0

โครงการจัดทําตาข่ายบริเวณสนามกีฬาโนน
โพธิ ์หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

0.00 0 0

โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. บริเวณถนน
หน้าสนามกีฬา หมู่ที ่6 บ้านเลียบ

0.00 85,000 0
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100,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 200,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

100,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %
โครงการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบปาก
ซอยวิโรจน์พัฒนา ชุมชนวิโรจน์พัฒนา 
หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

0.00 0 25,000

โครงการติดต้ังกล้อง CCTV หมู่ที ่4 บ้าน
วิโรจน์พัฒนา

0.00 603,000 0

โครงการติดต้ังไฟกระพริบภายในหมู่ที ่1-7
 ตําบลปรุใหญ่

0.00 0 0

โครงการติดต้ังกล้อง CCTV สํานักงาน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

0.00 0 0

โครงการติดต้ังกล้อง CCTV หมู่ที ่3 บ้าน
หนองหอย

0.00 226,000 0

โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ชุมชนพบสุข 2
 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

0.00 0 100,000

โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ชุมชนแสนสุข 
1 หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

0.00 0 100,000

โครงการติดต้ังกระจกนูนส่องทางโค้ง หมู่ที่
 1-7

0.00 100,000 0

โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ชุมชนคนชุม 1
 หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

0.00 0 100,000

โครงการซ่อมแซมประปา หมู่ที ่1 0.00 0 0

โครงการต่อเติมกันสาดศาลากลางบ้าน 
ชุมชนวิโรจน์พัฒนา หมู่ที ่4

100,000.00 0 0
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0.00 172,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 500,000.00 0 %

0.00 80,000.00 0 %

0.00 98,500.00 0 %

0.00 100,000.00 0 %
โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที ่1 
บ้านคนชุม

0.00 0 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในวัด
พบสุข หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

0.00 0 0

โครงการปรับปรุงศาลา SML หมู่ที ่2 บ้าน
ตะคองเก่า

0.00 0 0

โครงการขุดลอกคลองเพือ่กักเก็บน้ําสํารอง
ในการผลิตน้ําประปา หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

0.00 0 370,000

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที ่5 
บ้านพบสุข

0.00 0 0

โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักริมถนนมุขมนตรี
 (ฝ่ังขวา) ชุมชนหนองหอย หมู่ที ่3
บ้านหนองหอย

0.00 0 93,000

โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ํา ซอย
บ้านปูาวิน หมู่ที ่3 บ้านหนองหอย

0.00 100,000 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมราวกันตก
สะพานโนนโพธิ ์หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

0.00 0 160,000

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ทางลงบ้าน
เหนือ ชุมชนคนชุม 2 หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

0.00 0 9,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบลําตะ
คองเก่า หมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า

0.00 0 0
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30,000.00 0.00 0 %

0.00 279,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 100,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

โครงการวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยพบ
สุข 6 ชุมชนพบสุข 1 หมู่ที ่5

0.00 0 677,000

โครงการวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ปากล้ิน
ราง ชั้น 3 จากร้านสูทบุญเติมถึงซอยรวม
มิตร 5 หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

0.00 197,000 0

โครงการลอกรางระบายน้ําหน้าบ้านคุณสุ
พล โนใหม่ หมู่ที ่2 ฝ่ัง ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ตะคองเก่า หมู่ที ่2

0.00 0 0

โครงการวางท่อระบบระบายน้ําเสีย 
สํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ่ แห่งใหม่

0.00 0 0

โครงการฟืน้ฟูห้องน้ําโนนโพธิ ์ชุมชนคนชุม
 3 หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

50,000.00 0 0

โครงการลงลูกรังไหล่ทางถนนเส้นหลัง
ไชโยนคร 1 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

100,000.00 0 0

โครงการเปล่ียนท่อเมนประปา จาก
สํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ่ถึงศาลน้ํา
แดง หมูที ่1 บ้านคนชุม

0.00 0 0

โครงการเปล่ียนฝารางระบายน้ําทางเข้า
แบบใหม่ หมู่ที ่3 บ้านหนองหอย

100,000.00 0 0

โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที ่4 
บ้านวิโรจน์พัฒนา

0.00 0 0
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0.00 498,000.00 0 %

0.00 500,000.00 0 %

0.00 159,000.00 0 %

0.00 321,000.00 0 %

0.00 100,700.00 0 %

0.00 353,000.00 0 %

0.00 348,000.00 0 %
โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอยวิโรจน์
พัฒนา 6 ทัง้สองฝ่ัง หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์
พัฒนา

0.00 0 0

โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอยวิโรจน์
พัฒนา 3 ฝ่ังขวา หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

0.00 0 0

โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอยวิโรจน์
พัฒนา 4 ทัง้สองฝ่ัง หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์
พัฒนา

0.00 0 0

โครงการวางท่อระบายน้ํา จากสามแยก
บ้านเหนือถึงลําเหมือง หมู่ที ่1
บ้านคนชุม

0.00 0 0

โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอยบ้านลุงไหม 
(ส่วนทีเ่หลือ) ถึงลําเหมือง  
หมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า

0.00 0 0

โครงการวางท่อระบายน้ํา จากกลางบ้าน
ตาลโหรนถึงถนนบายพาส หมู่ที ่2 บ้านตะ
คองเก่า

0.00 0 0

โครงการวางท่อระบายน้ํา จากซอยวิโรจน์
พัฒนา 3 ถึงถนนสาย 304 หมู่ที ่4 บ้าน
วิโรจน์พัฒนา

0.00 0 0
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0.00 0.00 -100 %

0.00 99,000.00 0 %

0.00 100,000.00 0 %

212,000.00 0.00 0 %

6,139,000.00 9,844,234.00
6,139,000.00 9,844,234.00

0.00 190,815.00 -100 %
431,133.11 466,035.97 0 %
431,133.11 656,850.97
431,133.11 656,850.97

6,570,133.11 10,501,084.97
9,946,300.48 14,982,952.96

รวมงานไฟฟ้าถนน 6,515,550.00 8,127,815 6,105,000
รวมแผนงานเคหะและชมุชน 9,455,099.32 12,408,105 9,675,060

รวมเงินอุดหนุน 0.00 690,815 500,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 690,815 500,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 190,815 0
เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 500,000 500,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 6,515,550.00 7,437,000 5,605,000
รวมงบลงทุน 6,515,550.00 7,437,000 5,605,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

0.00 0 0

โครงการวางท่อระบายน้ําซีเมนต์ใยหินจาก
ซอยบ้านปูาแวนถึงบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่5
 บ้านพบสุข

0.00 0 0

โครงการวางท่อระบายน้ําซีเมนต์ใยหินจาก
ซอยสุมนไหมไทย เชื่อมท่อด้านข้างหมู่บ้าน
ไชโยนคร 1 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

0.00 0 0

โครงการวางท่อระบายน้ําซอยลลิตา 1 หมู่
ที ่7 บ้านแสนสุข

0.00 150,000 0
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0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 27,984.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 792,282.00 0 %

0.00 657,397.00 100 %

โครงการฝึกอบรมเพิม่พูนความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี
กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ

0.00 700,000 700,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่
เพิม่พูนความรู้ให้กับคณะกรรมการชุมชน  
คณะกรรมการอํานวยการชุมชน และ
สมาชิกชุมชน

0.00 0 650,000

โครงการดําเนินงานตามศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

0.00 0 20,000

โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในตําบลปรุ
ใหญ่

0.00 0 70,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556

8,581.00 0 0

โครงการจัดทําแผนชุมชนตําบลปรุใหญ่ 0.00 34,000 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการชดใช้คืนเงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)

61,270.00 0 0

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน
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0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

51,364.01 81,235.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

267,500.00 394,282.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

8,900.00 0.00 100 %

327,764.01 1,953,180.00
327,764.01 1,953,180.00

20,000.00 0.00 0 %
20,000.00 0.00รวมเงินอุดหนุน 0.00 0 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0 0

รวมงบด าเนินงาน 69,851.00 1,394,000 2,550,000
งบเงินอุดหนุน

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
การเกษตรเทศบาลตําบลปรุใหญ่

0.00 0 50,000

รวมค่าใชส้อย 69,851.00 1,394,000 2,550,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก
กลุ่ม OTOP

0.00 0 70,000

โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการตําบลปรุใหญ่

0.00 0 20,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตําบลปรุ
ใหญ่

0.00 400,000 400,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี 0.00 100,000 100,000

โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 50,000 50,000

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สําหรับผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่

0.00 0 300,000

โครงการพัฒนาทําความสะอาดหมู่บ้าน 0.00 30,000 0

โครงการวันสตรีสากลตําบลปรุใหญ่ 0.00 0 0

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อาชีพ

0.00 0 70,000

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 0.00 80,000 0
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20,000.00 0.00
347,764.01 1,953,180.00
347,764.01 1,953,180.00

131,414.76 154,848.00 0 %

0.00 34,970.00 56.25 %

0.00 49,510.00 36.04 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 69,999.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

70,000.00 0.00 0 %
201,414.76 309,327.00
201,414.76 309,327.00

รวมค่าใชส้อย 0.00 388,753 370,000
รวมงบด าเนินงาน 0.00 388,753 370,000

โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา

0.00 50,000 0

โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 0.00 0 0

โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพือ่สุขภาพทีดี่ 0.00 70,000 0

โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพือ่สุขภาพทีดี่ 0.00 0 70,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยา
เสพติด

0.00 32,000 50,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 0.00 36,753 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลต้านยา
เสพติด

0.00 200,000 200,000

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 69,851.00 1,394,000 2,550,000
รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 69,851.00 1,394,000 2,550,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0 0
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99,000.00 0.00 0 %
99,000.00 0.00
99,000.00 0.00

70,000.00 100,000.00 0 %
70,000.00 100,000.00
70,000.00 100,000.00

370,414.76 409,327.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

67,400.00 43,080.00 0 %
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

0.00 0 0

โครงการจัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา

0.00 0 70,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 0.00 100,000 0

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด าเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0 0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 388,753 370,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0 0
รวมเงินอุดหนุน 0.00 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0 0
รวมงบลงทุน 0.00 0 0

ครุภัณฑ์กีฬา
เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ้ง 0.00 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
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0.00 96,452.02 119.30 %

269,680.00 467,809.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %
337,080.00 607,341.02
337,080.00 607,341.02
337,080.00 607,341.02
707,494.76 1,016,668.02

0.00 19,932.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 19,932.00รวมค่าใชส้อย 0.00 70,000 70,000

โครงการรักษ์แหล่งน้ํา 0.00 0 50,000
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
การเกษตรเทศบาลตําบลปรุใหญ่

0.00 50,000 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ"ท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์
พืน้ทีสี่เขียว"

0.00 20,000 20,000

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 0.00 316,800 720,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 705,553 1,090,000

รวมค่าใชส้อย 0.00 316,800 720,000
รวมงบด าเนินงาน 0.00 316,800 720,000

โครงการสนับสนุนด้านการดําเนินงาน
ทางด้านประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญา

0.00 0 50,000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 0.00 30,000 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรด
น้ําดําหัวผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่

0.00 0 300,000

โครงการยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายงามตาม
กาล

0.00 50,000 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0.00 136,800 300,000
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0.00 19,932.00
0.00 19,932.00
0.00 19,932.00

2,780,000.00 2,780,000.00 18 %
1,706,452.12 1,428,259.13 1.64 %

334,021.00 333,207.00 -3.4 %

0.00 0.00 -40 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %

6,000.00 6,000.00 0 %
307,775.00 97,525.00 3.64 %
403,958.43 238,600.93 -8.97 %

666,000.00 740,000.00 -2.44 %

6,204,206.55 5,623,592.06
6,204,206.55 5,623,592.06
6,204,206.55 5,623,592.06
6,204,206.55 5,623,592.06

39,208,714.14 48,020,940.85รวมทุกแผนงาน 33,965,819.37 54,000,000 63,000,000

รวมงบกลาง 7,145,732.16 6,374,450 16,881,752
รวมแผนงานงบกลาง 7,145,732.16 6,374,450 16,881,752

รวมงบกลาง 7,145,732.16 6,374,450 16,881,752
รวมงบกลาง 7,145,732.16 6,374,450 16,881,752

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 252,115.16 290,000 264,000
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

500,000.00 820,000 800,000

เบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 6,000.00 6,000 6,000
สํารองจ่าย 856,395.00 675,400 700,000

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0 8,150,000
เบีย้ยังชีพคนพิการ 0.00 0 1,890,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 625,036.00 403,050 389,352
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประปา

0.00 50,000 30,000

ค่าชําระหนี้เงินต้น 2,780,000.00 2,780,000 3,280,300
ค่าชําระดอกเบีย้ 2,126,186.00 1,350,000 1,372,100

งบกลาง
งบกลาง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 0.00 70,000 70,000
รวมแผนงานการเกษตร 0.00 70,000 70,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 70,000 70,000
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ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิน้ 63,000,000       .-  บาท จา่ยจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษี
จดัสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

ประมาณการแผนงานบริหารทัว่ไป (00110) รวมทัง้สิ้น 21,013,350 .- บาท 
งานบริหารทัว่ไป (00111) รวมทัง้สิ้น 16,617,330 .- บาท 

1)  งบบุคลากร รวม 11,679,930 .- บาท 
หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,848,320 .- บาท 

1. ประเภทเงินเดอืนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 725,760 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800.-  บาท จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน  

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

2. ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก
ตั้งไว้ 180,000 .- บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000.-บาท จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 72,000.- บาท รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2  อัตรา ๆ เดือนละ 4,500.- บาท จํานวน 12  เดือน  
เป็นเงิน 108,000.-บาท รวมเป็นเงิน 180,000.-บาท 

3. ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้ 180,000 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000.-  บาท จํานวน 12  เดือน   

เป็นเงิน 72,000.-  บาท รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2  อัตรา ๆ เดือนละ 4,500.-  บาท จํานวน 12  เดือน 
เป็นเงิน 108,000.-  บาท รวมเป็นเงิน 180,000.-  บาท 

4. ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี
ตั้งไว้ 207,360 .- บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน 1  อัตรา ๆ เดือนละ
10,080.-บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 120,960.-บาท ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ
7,200.-บาท จํานวน 12  เดือน รวมเป็นเงิน 86,400.-บาท รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 207,360.- บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทั่วไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารทั่วไป

         …………………………….
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5. ประเภทค่าตอบแทนสมาชกิสภาเทศบาล ตั้งไว้ 1,555,200 .- บาท 
5.1  ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 190,080 .- บาท     
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 15,840.-บาท จํานวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 190,080.-บาท 
5.2  ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล

ตั้งไว้ 155,520 .- บาท     
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ ๆ 12,960.- บาท จํานวน 

12 เดือน เป็นเงิน 155,520.- บาท 
5.3   ค่าตอบแทนสมาชกิสภาเทศบาล ตั้งไว้ 1,209,600 .- บาท     
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10  อัตราๆ เดือนละ 10,080.- บาท 

จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600.- บาท  
หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 8,831,610 .- บาท 

1. ประเภทเงินเดอืนพนักงาน ตั้งไว้ 5,469,990 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของ

อันดับหรือตําแหน่ง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล 
ต้ังจ่าย 12  เดือน จํานวน 18 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

 - ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จํานวน 1 อัตรา
 - รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จํานวน 2 อัตรา
 - หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทัว่ไป) จํานวน 1 อัตรา
 - หัวหน้าฝุายอํานวยการ (นักบริหารงานทัว่ไป) จํานวน 1 อัตรา
 - นักตรวจสอบภายใน ปก./ชก. จํานวน 1 อัตรา
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. จํานวน 2 อัตรา
 - นิติกร ปก./ชก. จํานวน 1 อัตรา
 - นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. จํานวน 3 อัตรา
 - นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. จํานวน 2 อัตรา
 - นักจัดการงานทัว่ไป ปก./ชก. จํานวน 1 อัตรา
 - เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. จํานวน 2 อัตรา
 - เจ้าพนักงานทะเบียน ปง./ชง. จํานวน 1 อัตรา

2. ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน 
ตั้งไว้ 151,200 .- บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว เงินเพิม่สําหรับปรับวุฒิที ่ก.พ. หรือคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีไ่ด้รับแต่งต้ัง และเงินเพิม่ต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลสามัญของสํานักปลัดเทศบาล และเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งปลัดเทศบาล และเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ตําแหน่งหน้าสํานักปลัดเทศบาล ต้ังจ่าย 12 เดือน



86

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทัว่ไป (00111)

3. ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 253,200 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล และ 

หัวหน้าฝุายอํานวยการ ต้ังจ่าย 12 เดือน
4.  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,625,480 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปในตําแหน่ง

ต่าง ๆ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 23 อัตรา ต้ังจ่าย 12 เดือน 
5.  ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 331,740  .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปในตําแหน่ง

ต่าง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล ต้ังจ่าย 12 เดือน
2)  งบด าเนินงาน รวม 4,907,400 .- บาท 

หมวดค่าตอบแทน รวม 724,400 .- บาท 
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

ตั้งไว้ 200,000 .- บาท 
1.1 เงินรางวัลกรรมการ ตั้งไว้ 20,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุมแก่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก่คณะกรรมการ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ดําเนินการสอบคัดเลือก หรือสอบเปล่ียนสายงาน ฯลฯ 

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ 
พ.ศ. 2543 

1.2 เงินรางวัลประจ าปี ตั้งไว้ 180,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปีงบประมาณ 2559

ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจําทีผ่่านการประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

2. ประเภทค่าเบีย้ประชมุ ตั้งไว้ 10,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ประชุมให้แก่กรรมการโดยการแต่งต้ังจากสภาเทศบาล และหมายความรวมถึง

อนุกรรมการเพือ่กิจการของสภาเทศบาลโดย จ่ายให้วันละ 250.- บาทต่อคน 
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2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ซ่ึงได้รับแต่งต้ัง เงินค่าตอบแทน 
 และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทีดํ่ารงตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํ่ารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํ่ารง
ตําแหน่งเลขานุการนายเทศมนตรี ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย้ประชุม กรรมการสภาเทศบาล
 พ.ศ. 2554 ลงวันที ่1 เมษายน 2554  

3. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ  

และพนักงานจ้าง ของสํานักปลัดเทศบาล ทีต้่องทํางานในวันหยุดราชการเป็นคร้ังคราว
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4. ประเภทค่าเชา่บ้าน ตั้งไว้ 434,400 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของสํานักปลัดเทศบาลทีม่ีสิทธิเบิกได้

ตามระเบียบ ฯ ต้ังจ่าย 12  เดือน 
2.  ฐานอํานาจ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2552
5. ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 60,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของสํานักปลัดเทศบาล 

ทีอ่ยู่ในเกณฑ์ทีจ่ะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ ฯ 
2. ฐานอํานาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม  

หมวดค่าใชส้อย รวม 2,395,000 .- บาท 
1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ ตั้งไว้ 600,000 .- บาท 

1. เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น 
     -  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากําจัดส่ิงปฏิกูล ค่าซักฟอก
     -  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ  ต้นไม้  ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า   
     -  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
     -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเช่าทีดิ่น
     -  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก
     -  ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ  
     -  ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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2. ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 520,000 .- บาท 
               2.1 ค่ารับรอง ตั้งไว้ 5,000 .- บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีม่านิเทศน์งาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง ซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร  
ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าของขวัญ  ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรอง รวมทัง้ค่าบริหารค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ําเป็นต้องจ่าย
ทีเ่กี่ยวกับการรับรอง
                2.2 ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 15,000 .- บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ทีไ่ด้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ 
และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้องซ่ึงเข้าร่วมประชุม  

ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 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
                2.3 ค่าเปิดอาคารส านักงานเทศบาลต าบลปรุใหญ่แห่งใหม่

ตั้งไว้ 200,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าเปิดอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ่แห่งใหม่ เช่น ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่5 หน้า 103
                2.4 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

ตั้งไว้ 300,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ฯ วันที ่ 5  ธันวาคม งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
วันที ่12 สิงหาคม  โดยเบิกจ่ายเป็นค่าธงชาติและธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที ่
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นทีใ่ช้ในโครงการ 

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่2 หน้า 102
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3. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
รวม 975,000 .- บาท 

3.1  การเดนิทางไปราชการ ตั้งไว้ 150,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
สามัญและพนักงานจ้าง  

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

3.2 โครงการประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 200,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําส่ือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภารกิจและบทบาทหน้าที่

ขององค์กรให้หน่วยงาน และประชาชนได้รับทราบ โดยการออกบริการประชาชนเคล่ือนที ่จัดทําตู้รับเร่ืองร้องทุกข/์
ร้องเรียนประจําหมู่บ้าน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยจัดทําแผ่นพับ  ใบปลิว โปสเตอร์  เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานของเทศบาล ค่าจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของเทศบาล ค่าจัดทําปูายประชาสัมพันธ์
โครงการต่าง ๆ เป็นต้น  

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่3 หน้า 102
3.3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตั้งไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าบริการระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง 

ค่าเช่าพืน้ที ่ เพือ่ให้บริการ Internet แก่ประชาชนและรองรับการดําเนินการต่าง ๆ เช่น การบันทึกข้อมูลพืน้ฐาน
ของ อปท. ข้อมูลโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ข้อมูลเพือ่การวางแผนและประเมินผล การจัดทําระบบเครือข่าย
ภายใน (Local  Area  Network) ฯลฯ  

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่1 หน้า 98
                       3.4  โครงการรู้รักสามคัคีต าบลปรุใหญ่ ตั้งไว้ 40,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการรู้รักสามัคคีตําบลปรุใหญ่ โดยเบิกจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าปูายโครงการ และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็น
ทีใ่ช้ในโครงการ 
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2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่8 หน้า 103
                     3.5  โครงการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 100,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ่ และสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่ ตามทีค่ณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่่าง

2.  ฐานอํานาจ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที ่2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0890.4/468 
ลงวันที ่17 มกราคม 2556

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่4 หน้า 102
                     3.6 โครงการวันเทศบาล ตั้งไว้ 15,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการวันเทศบาล ประจําปี 2560 เพือ่จ่ายเป็นค่า 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าปูายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่1 หน้า 102
3.7 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัตงิาน ส าหรับคณะผู้บริหาร 

ท้องถ่ิน สมาชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 300,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารงาน

และการปฏิบัติงาน สําหรับคณะผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น 
ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ 

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2541 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2548

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่1 หน้า 99
3.8 โครงการอบรมฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใส

ในการท างานของขา้ราชการและเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ตั้งไว้ 20,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทํางานของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรัฐ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ
 ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ 
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2.  ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่2 หน้า 99
3.9 โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลปรุใหญ่

ตั้งไว้ 100,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลปรุใหญ่ เช่น

ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ 
2.  ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่3 หน้า 99

4. ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้ 300,000 .- บาท 

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด 
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองโทรศัพท์ เคร่ืองโทรสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกน้ํา  
และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ทีอ่ยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบล 

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

หมวดค่าวัสดุ รวม 583,000 .- บาท 
1. ประเภทวัสดสุ านักงาน ตั้งไว้ 110,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 

ไม้บรรทัด ยางลบ ซอง ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม สมุดบัญชี ตรายาง ฯลฯ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

2. ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ หลอดไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา 

สวิตซ์ไฟฟูา เคร่ืองรับโทรทัศน์ จานดาวเทียม และอื่น ๆ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3. ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 50,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู ่ผงซักฟอก น้ํายาล้างจาน 

ถ้วย ชาม แก้วน้ํา จานรอง ค่าจัดซ้ือน้ําสําหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ 
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2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

4. ประเภทวัสดกุ่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ กระเบือ้ง สังกะสี สว่าน เล่ือย ชะแลง

จอบ ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

5. ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 60,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัวเทียน แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ 

ยางรถจักรยานยนต์ ฯลฯ      
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

6. ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 223,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าช น้ํามันเคร่ืองฯลฯ 

ในกิจการของเทศบาล และของหน่วยงานอื่นทีเ่ทศบาลขอรับการสนับสนุนเคร่ืองจักรกลต่าง ๆ   
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

7.  ประเภทวัสดกุารเกษตร ตั้งไว้ 5,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยาง หัวก๊อก ท่อ ข้อต่อ และอื่น ๆ ทีจ่ําเป็นเกี่ยวกับ

การเกษตร 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

8.  ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก่ันและสี รูปสีหรือ

ขาวดําทีไ่ด้จากการล้าง อัด ขยาย ขาแขวนทีวีติดผนัง ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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9.  ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 110,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ แปูนพิมพ์โปรแกรมและอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

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

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 1,205,000 .- บาท 
1. ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,033,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟูาทีใ่ช้ประจําอาคารสํานักงาน หรืออาคาร สถานทีท่ีอ่ยู่ในการดูแลของเทศบาล 
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0890.3/ว 2271

 ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2552
2. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 70,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืน้ฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ 

ค่าบํารุงรักษาสายของเทศบาล  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3. ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้ 30,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

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

4. ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 72,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรสาร  ค่าเทเล็กซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุส่ือสาร  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้

บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL  ค่าเช่าพืน้ทีเ่ว็บไซต์ และค่าส่ือสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้รับบริการ
และค่าใช้จ่ายทีต้่องชําระพร้อม  

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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3)  งบลงทุน รวม 30,000 .- บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 .- บาท 

1.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งไว้ 30,000 .- บาท 
1.1 โครงการจัดหาตู้เหล็ก 2 บานเปิด ตั้งไว้ 15,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บานเปิด จํานวน 3 หลัง ๆ ละ 5,000.-บาท 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่18 หน้า 106
1.2 โครงการจัดหาตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน ตั้งไว้ 10,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บานล่ือน จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000.-บาท 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่19 หน้า 106
1.3 โครงการจัดหาตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (ทึบ) ตั้งไว้ 5,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บานล่ือน (ทึบ) จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 5,000.-บาท 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่20 หน้า 106
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1)  งบด าเนินงาน รวม 70,000 .- บาท 
หมวดค่าใชส้อย รวม 70,000 .- บาท 

1. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
ตั้งไว้ 70,000 .- บาท 

                      1.1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เทศบัญญัต ิแผนด าเนินงาน และการประชมุตดิตาม
และประเมนิผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลปรุใหญ่  ตั้งไว้ 20,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําเอกสารประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เทศบัญญัติ 
แผนดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี และค่ารับรองคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตําบลปรุใหญ่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ  

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่1 หน้า 100
                    1.2  โครงการประชาคมชมุชน/หมู่บ้าน ตั้งไว้ 30,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน เพือ่จัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ เพือ่นําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น และเพือ่ให้สามารถพัฒนาประชาคมให้มีความเข้มแข็ง และแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของ
รัฐบาลให้หมดไป โดยจ่ายเป็นค่าปูายโครงการ ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุและค่าอุปกรณ์อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
จําเป็นในโครงการ  

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่2 หน้า 101
                    1.3  โครงการประชาคมชมุชนต าบล ตั้งไว้ 20,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมชุมชนตําบล เพือ่จัดลําดับความสําคัญของ
โครงการทีไ่ด้จากการจัดทําแผนชุมชน/หมู่บ้าน เพือ่นําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่ส่งเสริมการมี
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพือ่ให้สามารถพัฒนาประชาคมให้มีความเข้มแข็ง โดยจ่าย
เป็นค่าปูายโครงการ ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ และค่าอุปกรณ์อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ  

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่3 หน้า 101
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1)  งบบุคลากร รวม 3,561,420 .- บาท 
หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,561,420 .- บาท 

1.  ประเภทเงินเดอืนพนักงาน ตั้งไว้ 2,179,980 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของ

อันดับหรือตําแหน่ง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของกองคลัง
ต้ังจ่าย 12  เดือน จํานวน 7 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

 - ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานทัว่ไป) จํานวน 1 อัตรา
 - หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานทัว่ไป) จํานวน 1 อัตรา
 - หัวหน้าบริหารงานคลัง (นักบริหารงานทัว่ไป) จํานวน 1 อัตรา
 - นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. จํานวน 2 อัตรา
 - นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. จํานวน 1 อัตรา
 - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. จํานวน 1 อัตรา

2. ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 67,200 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว เงินเพิม่สําหรับปรับวุฒิที ่ก.พ. หรือคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีไ่ด้รับแต่งต้ัง และเงินเพิม่ต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลสามัญของกองคลัง และเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ต้ังจ่าย 12 เดือน

3.  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 103,200 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ และหัวหน้าฝุาย

บริหารงานคลัง ต้ังจ่าย 12 เดือน 
4.  ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า ตั้งไว้ 176,520 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําของกองคลัง ต้ังจ่าย 12 เดือน  จํานวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

 - เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
5.  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 915,240 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปในตําแหน่ง

ต่าง ๆ ของกองคลัง จํานวน 7 อัตรา ต้ังจ่าย 12 เดือน  
6.  ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 119,280          .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปในตําแหน่ง

ต่าง ๆ ของกองคลัง ต้ังจ่าย 12 เดือน  
2)  งบด าเนินงาน รวม 605,000 .- บาท 

หมวดค่าตอบแทน รวม 150,600 .- บาท 
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา  

และพนักงานจ้าง ของกองคลัง ทีต้่องทํางานในวันหยุดราชการเป็นคร้ังคราว
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2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2. ประเภทค่าเชา่บ้าน ตั้งไว้ 105,600 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองคลังทีม่ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ 

ต้ังจ่าย 12  เดือน 
2.  ฐานอํานาจ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2552
3. ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 35,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองคลังทีอ่ยู่ในเกณฑ์ 

ทีจ่ะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ ฯ 
2. ฐานอํานาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม  

หมวดค่าใชส้อย รวม 185,000 .- บาท 
1.  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ ตั้งไว้ 10,000 .- บาท 

 1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น
     -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
     -  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําส่ิงของ ฯลฯ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

2.  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
ตั้งไว้ 155,000 .- บาท 

2.1 การเดนิทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง   

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

2.2  โครงการจัดเก็บรายไดน้อกสถานที ่ ตั้งไว้ 10,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที ่เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ 

และอื่นๆ ทีจ่ําเป็นเกี่ยวข้องกับโครงการ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่
มท 0808.3/ว 462 ลงวันที ่29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 67 
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ลงวันที ่9 มกราคม 2555

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่22 หน้า 106)
2.3 โครงการจัดอบรม/ประชมุเชงิปฏิบัตกิาร/สัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ตั้งไว้ 15,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ

การจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าปูายโครงการ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆ ทีจ่ําเป็น
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่
มท 0808.3/ว 462 ลงวันที ่29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 67 
ลงวันที ่9 มกราคม 2555

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่4 หน้า 99)
2.4 โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

ตั้งไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่
มท 0808.3/ว 462 ลงวันที ่29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 67 
ลงวันที ่9 มกราคม 2555

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่3 หน้า 98)
2.5  โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการช าระภาษี  

ตั้งไว้ 30,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการชําระภาษี  เช่น ค่าปูายโครงการ 

ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และอื่น ๆ ทีจ่ําเป็นเกี่ยวข้องกับโครงการ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่
มท 0808.3/ว 462 ลงวันที ่29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 67 
ลงวันที ่9 มกราคม 2555

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่21 หน้า 106)
3. ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 20,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด 

คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ รถจักรยานยนต์  และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ทีอ่ยู่ในความดูแลของ
กองคลังเทศบาลตําบลปรุใหญ่ 
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2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

หมวดค่าวัสดุ รวม 269,400 .- บาท 
1. ประเภทวัสดสุ านักงาน ตั้งไว้ 100,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 

ไม้บรรทัด ยางลบ ซอง ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม สมุดบัญชี ตรายาง ฯลฯ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

2. ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แก้วน้ํา ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3. ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัวเทียน แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ ยางนอก 

ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กระจกมองข้างรถจักรยานยนต์ ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

4. ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 44,400 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเคร่ือง ฯลฯ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

5. ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปทีไ่ด้จากการล้างอัด ขยาย พูก่ันและสี ฯลฯ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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6. ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 100,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3)  งบลงทุน รวม 159,600 .- บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 159,600 .- บาท 

1.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งไว้ 90,000 .- บาท 
1.1 โครงการจัดหาตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย

ตั้งไว้ 90,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิดรางเล่ือน ระบบพวงมาลัย จํานวน 1 หลัง ๆ 

ละ 90,000.-บาท 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่18 หน้า 106
2.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 69,600 .- บาท 

2.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ ตั้งไว้ 58,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 29,000.-บาท 

( จัดซ้ือตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประจําปี พ.ศ. 2559) 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่22 หน้า 107
4.  คุณลักษณะพืน้ฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน 
   (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   1) เป็นแผลงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

หรือ    2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
      Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
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หรือ    3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ทีม่ี

      ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1GB
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
   จํานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
   ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแปูนพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
   18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
2.2 โครงการจัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้า ตั้งไว้ 11,600 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟูา ขนาด 1 KVA จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 5,800.-บาท 

( จัดซ้ือตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประจําปี พ.ศ. 2559) 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่24 หน้า 107
4.  คุณลักษณะพืน้ฐาน
 - มีกําลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (630 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
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ประมาณการแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) รวมทัง้สิ้น 2,410,160 .- บาท 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) รวมทัง้สิ้น 1,543,160 .- บาท 
1)  งบบุคลากร รวม 1,105,680 .- บาท 

หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,105,680 .- บาท 
1. ประเภทเงินเดอืนพนักงาน ตั้งไว้ 689,880 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของ

อันดับหรือตําแหน่ง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้ังจ่าย 12  เดือน จํานวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้

 - หัวหน้าฝุายฝุายปูองกันและรักษาความสงบ (นักบริหารงานทัว่ไป)  จํานวน 1 อัตรา
 - เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.  จํานวน  1 อัตรา

2. ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 18,000 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่หัวหน้าฝุายปูองกันและรักษาความสงบ ต้ังจ่าย 12 เดือน
3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 349,800 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปในตําแหน่ง

ต่าง ๆ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักปลัดเทศบาล งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 3 อัตรา ต้ังจ่าย 12 เดือน

4. ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 48,000    .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปใน

ตําแหน่งต่าง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่าย 12 เดอืน
2)  งบด าเนินงาน รวม 437,480 .- บาท 

หมวดค่าตอบแทน รวม 56,000 .- บาท 
1. ประเภทค่าเชา่บ้าน ตั้งไว้ 36,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของสํานักปลัดเทศบาลทีม่ีสิทธิเบิกได้

ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่าย 12  เดอืน
2.  ฐานอํานาจ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2552
2. ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของสํานักปลัดเทศบาล 

ทีอ่ยู่ในเกณฑ์ทีจ่ะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ ฯ 
2. ฐานอํานาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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หมวดค่าใชส้อย รวม 126,480 .- บาท 
1. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

ตั้งไว้ 126,480 .- บาท 
1.1  การเดนิทางไปราชการ ตั้งไว้ 26,480 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง
สํานักปลัดเทศบาล งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553
                      1.2 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลปีใหม ่

ตั้งไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่10 หน้า 56
                       1.2 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลสงกรานต ์

ตั้งไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่9 หน้า 56
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หมวดค่าวัสดุ รวม 255,000 .- บาท 
1. ประเภทวัสดสุ านักงาน ตั้งไว้ 20,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 

ไม้บรรทัด ยางลบ ซอง ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม สมุดบัญชี ตรายาง ฯลฯ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

2. ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 30,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น สายอากาศ เสาอากาศ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ 

หลอดไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา เคร่ืองรับโทรทัศน์ จานดาวเทียม และอื่น ๆ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3. ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 15,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู ่ผงซักฟอก น้ํายาล้างจาน 

ถ้วย ชาม แก้วน้ํา จานรอง ค่าจัดซ้ือน้ําสําหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

4. ประเภทวัสดกุ่อสร้าง ตั้งไว้ 30,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ กระเบือ้ง สังกะสี สว่าน เล่ือย ชะแลง 

จอบ ทราย หิน ฯลฯ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

5.  ประเภทวัสดกุารเกษตร ตั้งไว้ 30,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยาง หัวก๊อก ท่อ ข้อต่อ และอื่น ๆ ทีจ่ําเป็นเกี่ยวกับ

การเกษตร 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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6.  ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก่ันและสี รูปสีหรือ

ขาวดําทีไ่ด้จากการล้าง อัด ขยาย ขาแขวนทีวีติดผนัง ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

7.  ประเภทวัสดเุครื่องแตง่กาย ตั้งไว้ 60,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น เคร่ืองแบบ เส่ือ กางเกง ผ้า เคร่ืองหมายยศและสังกัด 

ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

8.  ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ แปูนพิมพ์โปรแกรมและอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

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

9.  ประเภทวัสดเุครื่องดบัเพลิง ตั้งไว้ 15,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง การปูองกันไฟปุา ตลอดจนการตรวจเช็ค

สายดับเพลิง เติมสารเคมีดับเพลิง/โฟมดับเพลิงของรถดับเพลิง และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

10. ประเภทวัสดอ่ืุน ตั้งไว้ 20,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีไ่ม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบและวิธีการ 

งบประมาณ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองหมายจราจร เช่น กรวยยางชนิดมีแถบสะท้อนแสง 
เคร่ืองหมายจราจร (ประเภทบังคับ,เตือน)  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับงานด้านจราจร การปรับปรุงแก้ไข
ส่ิงจําเป็นในด้านจราจร เพือ่ให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชนทัว่ไป และเกิดความเรียบร้อยภายในเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่  
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2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รวมทัง้สิ้น 867,000 .- บาท 
1)  งบด าเนินงาน รวม 590,000 .- บาท 

หมวดค่าใชส้อย รวม 590,000 .- บาท 
1. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

ตั้งไว้ 590,000 .- บาท 
                      1.1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลปรุใหญ่

ตั้งไว้ 100,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาลตําบลปรุใหญ่ 

โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าชุดฝึก อปพร.  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ําเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย

พลเรือน พ.ศ. 2553
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่1 หน้า 60

                      1.2 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลปรุใหญ่
ตั้งไว้ 200,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนตําบลปรุใหญ่
โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าชุดฝึก อปพร.  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ําเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ  

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน พ.ศ. 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่2 หน้า 60
                     1.3 โครงการชว่ยเหลือราษฎรทีป่ระสบภัยแล้ง ตั้งไว้ 30,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือราษฎรทีป่ระสบภัยแล้ง 
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.4/ว 212 

ลงวันที ่13 กุมภาพันธ์ 2557
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่8 หน้า 56

                     1.4 โครงการฝึกอบรมและทบทวนเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชมุชน/
ไฟป่าในชมุชน ตั้งไว้ 50,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมปูองกันและระงับอัคคีภัย/ไฟปูาในชุมชน 
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุในการฝึกอบรม 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ  
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2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.4/ว 212 
ลงวันที ่13 กุมภาพันธ์ 2557

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่12 หน้า 57
                     1.5 โครงการบริการประชาชนและเฝ้าระวังเหตสุาธารณภัยภายในเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่

ตั้งไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริการประชาชนและเฝูาระวังเหตุสาธารณภัยภายในเขต

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่7 หน้า 56
                     1.6 โครงการฝึกทักษะการเอาชวีิตรอดจากการจมน้ า

ตั้งไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ํา
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.4/ว 212 

ลงวันที ่13 กุมภาพันธ์ 2557
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่13 หน้า 57

                     1.7 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัตเิหตดุา้นการจราจรทางถนนประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ตั้งไว้ 50,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุด้านการจราจรทางถนนประชาชน 

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่3 หน้า 60
                     1.8 โครงการจัดงานวัน อปพร. ตั้งไว้ 30,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวัน อปพร. เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่4 หน้า 61

เทศบาลตําบลปรุใหญ่ เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นใน
โครงการ

ในเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
จําเป็นในโครงการ

ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ
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                     1.9 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ตั้งไว้ 30,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกปูองสถาบันสําคัญของชาติ เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่5 หน้า 61
2)  งบลงทุน รวม 277,000 .- บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 277,000 .- บาท 
1.  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 60,000 .- บาท 

1.1 โครงการจัดหาเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจ าที่ ตั้งไว้ 30,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ ชนิดประจําที ่40 วัตต์ จํานวน 1 เคร่ือง 

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์เดือนมีนาคม 2559)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่9 หน้า 103
1.2 โครงการจัดหาป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ตั้งไว้ 30,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือปูายไฟสามเหล่ียมหยุดตรวจ กล่องไฟนีออนพร้อมล้อเล่ือน 

จํานวน 2 อัน ๆ ละ 15,000.-บาท
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่13 หน้า 104
2.  ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดบัเพลิง ตั้งไว้ 217,000 .- บาท 

2.1 โครงการตดิตั้งเครื่องดบัเพลิงเคมแีห้งพร้อมถังดบัเพลิง ชมุชนวิโรจน์พัฒนา หมู่ที ่4
บ้านวิโรจน์พัฒนา ตั้งไว้ 30,000 .- บาท 

1.  เพือ่จ่ายเป็นจัดทําโครงการติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงเคมีแห้งพร้อมถังดับเพลิง ประกอบด้วย
ศาลาเก็บถังดับเพลิง ตู้เก็บถังดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมีแห้งและถังดับเพลิง ฯลฯ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่1 หน้า 55
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2.2 โครงการตดิตั้งเครื่องดบัเพลิงเคมแีห้งพร้อมถังดบัเพลิง ชมุชนบ้านเลียบ หมู่ที ่6
บ้านเลียบ ตั้งไว้ 30,000 .- บาท 

1.  เพือ่จ่ายเป็นจัดทําโครงการติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงเคมีแห้งพร้อมถังดับเพลิง ประกอบด้วย
ศาลาเก็บถังดับเพลิง ตู้เก็บถังดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมีแห้งและถังดับเพลิง ฯลฯ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่2 หน้า 55
2.3 โครงการจัดหาหัวฉดีน้ าดบัเพลิง ตั้งไว้ 52,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหัวฉีดน้ําดับเพลิง (แบบด้ามปืน) ขนาด 2.5 นิ้ว ปรับแรงดันล็อคได้ 4 

ระดับ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 26,000.-บาท
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่11 หน้า 104
                     2.4 โครงการจัดหาชดุดบัเพลิงภายนอกอาคาร ตั้งไว้ 105,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหาชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร ครบชุดทัง้ตัว 
ผ้า Fr dell conton (2 ชั้น) สีส้ม จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 35,000.-บาท

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่12 หน้า 104
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ประมาณการแผนงานการศึกษา (00210) รวมทัง้สิ้น 4,812,978 .- บาท 
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) รวมทัง้สิ้น 3,289,760 .- บาท 

1)  งบบุคลากร รวม 2,573,760 .- บาท 
หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,573,760 .- บาท 

1. ประเภทเงินเดอืนพนักงาน ตั้งไว้ 1,313,760 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง

ของอันดับหรือตําแหน่ง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของกองการศึกษา 
ต้ังจ่าย 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้

 - ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา)  จํานวน 1 อัตรา
 - หัวหน้าฝุายบริหารงานศึกษา (นักบริหารงานศึกษา)  จํานวน  1 อัตรา
 - นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.  จํานวน  1 อัตรา
 - ครู คศ.1  จํานวน  1 อัตรา

2. ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 60,000 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองการศึกษา และหัวหน้าฝุายบริหารงานศึกษา

ต้ังจ่าย 12 เดือน
3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,080,000 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปในตําแหน่ง

ต่าง ๆ ของกองการศึกษา จํานวน 10 อัตรา ต้ังจ่าย 12 เดือน  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้648,000.-บาท เงินอุดหนุนทัว่ไป 432,000.-บาท
4.  ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 120,000           .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปใน

ตําแหน่งต่าง ๆ ของกองการศึกษา ตั้งจ่าย 12 เดอืน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้72,000.-บาท เงินอุดหนุนทัว่ไป 48,000.-บาท

2)  งบด าเนินงาน รวม 689,000           .- บาท 
หมวดค่าตอบแทน รวม 41,000            .- บาท 

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000              .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ  

และพนักงานจ้าง ของกองการศึกษา ทีต้่องทํางานในวันหยุดราชการเป็นคร้ังคราว
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. ประเภทค่าเชา่บ้าน ตั้งไว้ 36,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองการศึกษาทีม่ีสิทธิเบิกได้

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

แผนงานการศึกษา
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หมวดค่าใชส้อย รวม 368,000           .- บาท 
1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ ตั้งไว้ 15,000 .- บาท 

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น 
    -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
    -  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําส่ิงของ ฯลฯ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

2. ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000 .- บาท 
                2.1  ค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่ารับรองต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับส่วนราชการต่าง ๆ ทีม่าประเมิน
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ฯ หรือศึกษาดูงาน ฯลฯ  

2.  ฐานอํานาจ 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

3. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
ตั้งไว้ 90,000 .- บาท 

3.1  การเดนิทางไปราชการ  ตั้งไว้ 40,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง  

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

3.2 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ท างานชว่งปิดภาคเรียน
ตั้งไว้ 50,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทํางานช่วงปิดภาคเรียน
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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4. ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้ 253,000 .- บาท 

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เคร่ืองโทรศัพท์ รถจักรยานยนต์ และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ 
ทีอ่ยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบล 

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

หมวดค่าวัสดุ รวม 260,000 .- บาท 
1. ประเภทวัสดสุ านักงาน ตั้งไว้ 50,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 

ไม้บรรทัด ยางลบ ซอง ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม สมุดบัญชี ตรายาง ฯลฯ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

2. ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ หลอดไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา 

สวิตซ์ไฟฟูา เคร่ืองรับโทรทัศน์ จานดาวเทียม และอื่น ๆ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3. ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 80,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู ่แก้วน้ํา ฯลฯ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

4. ประเภทวัสดกุ่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ กระเบือ้ง สังกะสี สว่าน เล่ือย ชะแลง 

จอบ ฯลฯ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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5. ประเภทวัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 5,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์  เช่น  เวชภัณฑ์ต่าง ๆ  สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลปรุใหญ่  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

6. ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เคร่ืองเล่นดีวีดี กระดาษ  ปูายผ้า  สี  และอื่น ๆ   

ทีจ่ําเป็น
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

7. ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ แปูนพิมพ์โปรแกรมและอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

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

8.  ประเภทวัสดกุารศึกษา ตั้งไว้ 30,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา  เช่น  ส่ือการเรียนการสอน  วัสดุการเรียนการสอน  และอื่น ๆ 

ทีจ่ําเป็น 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 .- บาท 
1. ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 18,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟูาทีใ่ช้ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่  
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0890.3/ว 2271

 ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2552
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2. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 2,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่ และรวมถึงค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้น

เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าบํารุงรักษา และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับประเภทนี้  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3)  งบลงทุน รวม 27,000 .- บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 .- บาท 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งไว้ 5,000 .- บาท 
1.1 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด 5,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บานเปิด จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,000.- บาท  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่37 หน้า 109
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 22,000 .- บาท 

2.1 โครงการจัดหาโตะ๊วางคอมพิวเตอร์ 5,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000.- บาท  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่38 หน้า 109
2.2 โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED สี

ตั้งไว้ 17,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 17,00.-บาท ( จัดซ้ือตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่39 หน้า 110
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

4.  คุณลักษณะพืน้ฐาน
 - เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน
 - ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
   จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวดํา
 - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และCustom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น



116

แผนงานการศึกษา
งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) รวมทัง้สิ้น 1,523,218        .- บาท 

1)  งบด าเนินงาน รวม 1,078,218        .- บาท 
หมวดค่าใชส้อย รวม 688,000           .- บาท 

1. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
ตั้งไว้ 688,000 .- บาท 

1.1 โครงการจัดกิจกรรมวันเดก็แห่งชาต ิ     ตั้งไว้ 150,000 .- บาท  
1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กในเขตเทศบาล โดยเบิกจ่าย

เป็นค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าจัดเตรียมสถานที ่การจัดกิจกรรมนันทนาการ และอื่น ๆ ทีจ่ําเป็น
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่7 หน้า 96
1.2 โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบลปรุใหญ่                                     

ตั้งไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลปรุใหญ่ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าชุด ค่าเอกสารเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ําเป็น  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่6 หน้า 96
1.3 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเดก็ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบลปรุใหญ่   

ตั้งไว้ 10,000 .- บาท  
1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลปรุใหญ่ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าเอกสารประกอบ การประชุม ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ทีจ่ําเป็น

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่3 หน้า 95
1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดแูลเดก็และเจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบดา้นการศึกษา                                    

ตั้งไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบด้านการศึกษา



117

แผนงานการศึกษา
งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่1 หน้า 94
1.5 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน                                               

ตั้งไว้ 60,000 .- บาท  
1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กับเด็ก

ปฐมวัยในและนอกห้องเรียน ค่ายานพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม วัสดุอุปกรณ์อื่นทีเ่กี่ยวข้อง
กับโครงการ  

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่4 หน้า 96
1.6 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา

เดก็ก่อนวัยเรียน   รวม 360,000 .- บาท  
1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดหา หรือจ้างเหมาดําเนินการ

จัดหาอาหารสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตําบลปรุใหญ่ จํานวน 90 คน คนละ 20 บาทต่อวัน  
เป็นเวลา 200 วัน

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่1 หน้า 95
1.7 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา -  โครงการพัฒนาผู้ดแูลเดก็เล็ก

รวม 8,000 .- บาท  
1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ ฯลฯ  ให้กับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําลปรุใหญ่ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่2 หน้า 95
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หมวดค่าวัสดุ รวม 390,218 .- บาท 
1. ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 390,218 .- บาท 

1.1  อาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชมุ  
ตั้งไว้ 193,154 .- บาท 

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม ระดับอนุบาล
ถึงระดับประถมศึกษาชั้นปีที ่6 จํานวน 95 คน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่8 หน้า 97
1.2  อาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็เล็กต าบลปรุใหญ่       

ตั้งไว้ 197,064 .- บาท 
1.  เพือ่เป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลปรุใหญ่ จํานวน 90 คน อัตราคนละ 7.37 วัน เป็นเวลา 280 วัน 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่9 หน้า 97
2)  งบเงินอุดหนุน รวม 445,000 .- บาท 

หมวดเงินอุดหนุน รวม 445,000 .- บาท 
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 445,000 .- บาท 

1.1 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชมุ ตั้งไว้ 380,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม ระดับอนุบาลถึง 

ป.6 อาหารมื้อละ  20 บาทต่อคน จํานวน 95 คน เป็นเวลา 200 วัน  
2.  ฐานอํานาจ 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. 2560-2562) ลําดับที ่10 หน้า 97
1.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชมุตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ตั้งไว้ 50,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่ 
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แผนงานการศึกษา
งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่11 หน้า 97
1.3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชมุตามโครงการเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ตั้งไว้ 15,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่12 หน้า 97
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ประมาณการแผนงานสาธารณสุข (00220) รวมทัง้สิ้น 4,496,700 .- บาท 
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221) รวมทัง้สิ้น 3,939,200 .- บาท 

1)  งบบุคลากร รวม 2,137,200 .- บาท 
หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,137,200 .- บาท 

1. ประเภทเงินเดอืนพนักงานเทศบาลสามญั ตั้งไว้ 678,360 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของ

อันดับหรือตําแหน่ง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของกองสาธารณสุข ฯ 
ต้ังจ่าย 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้

 - ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข)  จํานวน 1 อัตรา
 - หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข)  จํานวน  1 อัตรา

2. ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 60,000 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

และหัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข ต้ังจ่าย 12 เดือน
3.  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,274,880 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปในตําแหน่ง

ต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขฯ จํานวน 11 อัตรา ต้ังจ่าย 12 เดือน  
4.  ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 123,960           .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปในตําแหน่ง

ต่าง ๆ ของกองกองสาธารณสุขฯ ต้ังจ่าย 12 เดือน  
2)  งบด าเนินงาน รวม 1,802,000 .- บาท 

หมวดค่าตอบแทน รวม 92,000 .- บาท 
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 50,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ  

และพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขฯ ทีต้่องทํางานในวันหยุดราชการเป็นคร้ังคราว
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. ประเภทค่าเชา่บ้าน ตั้งไว้ 42,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณสุขฯ ทีม่ีสิทธิเบิกได้

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

แผนงานสาธารณสุข
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)

หมวดค่าใชส้อย รวม 1,070,000 .- บาท 
1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ ตั้งไว้ 850,000 .- บาท 

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น 
 - ค่าเช่าทีท่ิง้ขยะ
 - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
 - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําส่ิงของ ฯลฯ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

2. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
ตั้งไว้ 20,000 .- บาท 

2.1  การเดนิทางไปราชการ  ตั้งไว้ 20,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง 

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

3. ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้ 200,000 .- บาท 

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกขยะ
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ 
ทีอ่ยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบล  

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

หมวดค่าวัสดุ รวม 640,000 .- บาท 
1. ประเภทวัสดสุ านักงาน ตั้งไว้ 30,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 

ไม้บรรทัด ยางลบ ซอง ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม สมุดบัญชี ตรายาง ฯลฯ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)

2. ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 50,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู ่ผงซักฟอก น้ํายาล้างจาน ถ้วย 

ชาม แก้วน้ํา จานรอง ค่าจัดซ้ือน้ําสะอาด ชา กาแฟ ถังขยะ สําหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3. ประเภทค่าวัสดกุ่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ เสียม ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

4. ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ 

ยางรถจักรยานยนต์  ฯลฯ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

5. ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 400,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเคร่ือง 

สําหรับรถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกขยะ ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

6. ประเภทวัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 30,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เคร่ืองใช้ทางการสาธารณสุข อาทิ เช่น 

ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ ยาล้างแผล ชุดปฐมพยาบาล เบือ้งต้น เคร่ืองวัดความดัน ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

7.  ประเภทวัสดกุารเกษตร ตั้งไว้ 20,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยาง หัวก๊อก ท่อ ข้อต่อ และอื่น ๆ ทีจ่ําเป็นเกี่ยวกับ

การเกษตร 
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2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

8.  ประเภทวัสดเุครื่องแตง่กาย ตั้งไว้ 20,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น  เส้ือคลุม  หมวก  รองเท้า  ถุงมือ  หน้ากาก  ฯลฯ  

เพือ่เป็นเคร่ืองแต่งกายสําหรับเจ้าหน้าทีป่ระจํารถขยะ และเคร่ืองแบบ EMS  รวมทัง้งานให้บริการอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง        
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

9.  ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ แปูนพิมพ์โปรแกรมและอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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1)  งบด าเนินงาน รวม 505,000 .- บาท 
หมวดค่าใชส้อย รวม 505,000 .- บาท 

1. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
ตั้งไว้ 505,000 .- บาท 

1.1 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไขเ้ลือดออก ตั้งไว้ 100,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก เช่น 

แผ่นพับ ปูายประชาสัมพันธ์ ทรายอะเบท ฯ ล ฯ และรายละเอียดทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่2 หน้า 112)
1.2  โครงการด าเนินการเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

ตั้งไว้ 85,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ  

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่1 หน้า 118)
1.3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น วัคซีน 

เข็มขีดยา ฯ ล ฯ และรายละเอียดทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่1 หน้า 112)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.3/ว 1102 ลง
วันที ่1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 
2559
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1.4  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าดา้นสุขภาพระดบัต าบล/หมู่บ้าน
ตั้งไว้ 50,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําด้านสุขภาพระดับตําบล/
หมู่บ้าน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ 

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่3 หน้า 111)
1.5 โครงการคลองสวยน้ าใสต าบลปรุใหญ่ ตั้งไว้ 30,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการคลองสวยน้ําใสตําบลปรุใหญ่

เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ  

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่3 หน้า 87)
1.6 โครงการชมุชนน่าอยู่หมู่บ้านน่ามอง ตั้งไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านน่ามอง

เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ  

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่4 หน้า 87)
1.7 โครงการของเหลือใชไ้มไ่ร้ค่าสู่การพัฒนาชมุชนปลอดขยะ

ตั้งไว้ 80,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการของเหลือใช้ไม่ไร้ค่าสู่การพัฒนาชุมชนปลอดขยะ

เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ  
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2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่1 หน้า 88)
                       1.8 โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร

ตั้งไว้ 60,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในสถานทีจ่ําหน่ายอาหาร 

เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่8 หน้า 113)
2)  งบเงินอุดหนุน รวม 52,500 .- บาท 

หมวดเงินอุดหนุน รวม 52,500 .- บาท 
1. ประเภทเงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 52,500 .- บาท 

1.1 อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐานในเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่  
ตั้งไว้ 52,500 .- บาท 

1. เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข  โดยจัดสรรเป็นค่า
ดําเนินงานของ อสม.ในเขตหมู่บ้านตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ่

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติม ข้อ 4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่1 หน้า 111
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ประมาณการแผนงานเคหะและชมุชน (00240) รวมทัง้สิ้น 9,675,060 .- บาท 
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน (00241) รวมทัง้สิ้น 3,570,060 .- บาท 

1)  งบบุคลากร รวม 1,944,960 .- บาท 
หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,944,960 .- บาท 

1. ประเภทเงินเดอืนพนักงานเทศบาลสามญั ตั้งไว้ 1,086,300 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง

ของอันดับหรือตําแหน่ง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของกองช่าง 
ต้ังจ่าย 12 เดือน  จํานวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้

 - ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)  จํานวน 1 อัตรา
 - หัวหน้าฝุายการโยธา (นักบริหารงานช่าง)  จํานวน  1 อัตรา
 - นายช่างโยธา ปง./ชง. จํานวน  2 อัตรา

2. ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 60,000 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองช่างและหัวหน้าฝุายการโยธา ต้ังจ่าย 12 เดือน
3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 710,880 .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปในตําแหน่ง

ต่าง ๆ ของกองช่าง จํานวน 6 อัตรา ต้ังจ่าย 12 เดือน  
4. ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 87,780            .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปใน

ตําแหน่งต่าง ๆ ของกองช่าง ต้ังจ่าย 12 เดือน  
2)  งบด าเนินงาน รวม 1,400,700 .- บาท 

หมวดค่าตอบแทน รวม 116,800 .- บาท 
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ  

และพนักงานจ้าง ของกองช่าง ทีต้่องทํางานในวันหยุดราชการเป็นคร้ังคราว
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. ประเภทค่าเชา่บ้าน ตั้งไว้ 106,800 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองช่าง ทีม่ีสิทธิเบิกได้

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

แผนงานเคหะและชุมชน



128

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน (00241)

หมวดค่าใชส้อย รวม 525,000 .- บาท 
1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ ตั้งไว้ 200,000 .- บาท 

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น 
    -  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทําส่ิงของ เป็นต้น
    -  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ  ต้นไม้  ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า   
    -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

2. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
ตั้งไว้ 25,000 .- บาท 

2.1 การเดนิทางไปราชการ       ตั้งไว้ 25,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น 

ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง 

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

3. ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 300,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถกระเช้า

คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ 
ทีอ่ยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบล  

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

หมวดค่าวัสดุ รวม 758,900 .- บาท 
1. ประเภทวัสดสุ านักงาน ตั้งไว้ 50,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 

ไม้บรรทัด ยางลบ ซอง ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม สมุดบัญชี ตรายาง ฯลฯ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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



129

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน (00241)

2. ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 300,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ หลอดไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา 

สวิตซ์ไฟฟูา แบตเตอร่ีวิทยุ ส่ือสาร (วิทยุมือถือ)  และอื่นๆ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3. ประเภทวัสดกุ่อสร้าง ตั้งไว้ 150,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ กระเบือ้ง สังกะสี สว่าน เล่ือย ชะแลง

จอบ ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

4. ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 8,900 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัวเทียน แบตเตอร่ี ยางรถยนต์  

ยางรถจักรยานยนต์ ฯลฯ     
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

5. ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 180,000 .- บาท 
1. เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าช น้ํามันเคร่ือง  

ในกิจการของเทศบาล และของหน่วยงานอื่นทีเ่ทศบาลขอรับการสนับสนุนเคร่ืองจักรกลต่าง ๆ   
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

6. ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 70,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ แปูนพิมพ์โปรแกรมและอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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3)  งบลงทุน รวม 224,400 .- บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 224,400 .- บาท 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งไว้ 5,000 .- บาท 
1.1  โครงการจัดหาตู้เอกสารสูงโล่ง ล่างบานเปิด ตั้งไว้ 5,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เอกสารสูงโล่ง ล่างบานเปิด จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,000.- บาท  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่29 หน้า 108
2. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน ตั้งไว้ 25,000 .- บาท 

2.1  โครงการจัดหาเลื่อยโซ่ยนต์ ตั้งไว้ 25,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดเคร่ืองยนต์ 2 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ 18 นิ้ว 

จํานวน 1 เคร่ือง
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่31 หน้า 108
3. ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ ตั้งไว้ 40,000 .- บาท 

3.1  โครงการจัดหาเครื่องวัดระยะเลเซอร์ ตั้งไว้ 30,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองวัดระยะเลเซอร์ จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 30,000.-บาท 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่31 หน้า 108
3.2  โครงการจัดหาเทปสแตนเลสวัดระยะ ตั้งไว้ 5,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเทปสแตนเลสวัดระยะ 50 เมตร จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000.-บาท 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่32 หน้า 108
3.3  โครงการจัดหาล้อวัดระยะทาง ตั้งไว้ 5,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือล้อวัดระยะทาง จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000.-บาท 
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2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่33 หน้า 108
4.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 154,400 .- บาท 

4.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ ตั้งไว้ 87,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จํานวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 29,000.-บาท 

( จัดซ้ือตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประจําปี พ.ศ. 2559) 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่26 หน้า 107
4.  คุณลักษณะพืน้ฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน 
   (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   1) เป็นแผลงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

หรือ    2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
      Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

หรือ    3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ทีม่ี
      ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1GB
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
   จํานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
   ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแปูนพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
   18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
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4.2 โครงการจัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้า ตั้งไว้ 17,400 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟูา ขนาด 1 KVA จํานวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 5,800.-บาท 

( จัดซ้ือตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประจําปี พ.ศ. 2559) 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่27 หน้า 107
4.  คุณลักษณะพืน้ฐาน
 - มีกําลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (630 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
4.3 โครงการจัดหาเครื่องพลอตเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพลอตเตอร์ ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 50,000.-บาท 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่28 หน้า 107
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1)  งบลงทุน รวม 5,605,000        .- บาท 
หมวดค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,605,000        .- บาท 

1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 5,605,000 .- บาท 
1.1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยไมตรีพัฒนา (ฝ่ังขวา) ชมุชนไมตรีพัฒนา 

หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา ตั้งไว้ 686,000 .- บาท 
 1. วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1
 ลําดับที ่1 หน้า 12

1.2 โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยพบสุข 6 ชมุชนพบสุข 1 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข
 ตั้งไว้ 677,000 .- บาท 
 1. วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1
 ลําดับที ่2 หน้า 12

1.3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ออกจากโครงการโพธิ์กลางวิลล่า ชมุชนแสนสุข 1 
หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข ตั้งไว้ 342,000 .- บาท 
 1. วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1
 ลําดับที ่3 หน้า 13

1.4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยตาปู-่สุดซอย ชมุชนตาลโหรนโนนตาชพัูฒนา 
หมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า ตั้งไว้ 138,000 .- บาท 
 1. วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 

บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 37 บ่อ ความยาวท่อรวมบ่อพัก 373.00 เมตร พร้อมปูายโครงการจํานวน 1
 ปูาย ตามแบบเทศบาลกําหนด

บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 12 บ่อ ความยาวท่อรวมบ่อพัก 124.00 เมตร คืนผิวทางจราจร กว้าง1.00 
เมตร ยาว 107.00 เมตร หรือพืน้ทีคื่นผิวทางจราจรรวมฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 107.00 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาลกําหนด

บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 6 บ่อ ความยาวท่อรวมบ่อพัก 59.00 เมตร คืนผิวทางจราจร กว้าง0.80 
เมตร ยาว 59.00 เมตร หรือพืน้ทีคื่นผิวทางจราจรรวมฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 47.20 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาลกําหนด

บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 29 บ่อ ความยาวท่อรวมบ่อพัก 290.00 เมตร คืนผิวทางจราจร กว้าง 0.80 
เมตร ยาว 290.00 เมตร หรือพืน้ทีคื่นผิวทางจราจรรวมฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาลกําหนด
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2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1
 ลําดับที ่4 หน้า 13

1.5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขา้มล าตาเมอืง สุดซอยหลังร้านวังมจัฉา 
ชมุชนลูกหลานปูค่งพัฒนา หมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า ตั้งไว้ 50,000 .- บาท 
 1. วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1
 ลําดับที ่5 หน้า 13

1.6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตรงขา้มบ้านก านัน ชมุชนแสนสุข 3 หมู่ที ่7
บ้านแสนสุข ตั้งไว้ 153,000 .- บาท 

1. ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และปรับเกล่ีย

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1
 ลําดับที ่6 หน้า 14

1.7 โครงการขดุลอกล าปรุถึงเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม ่และเทศบาลนครนครราชสีมา 
ชมุชนหนองหอย หมู่ที ่3 บ้านหนองหอย ตั้งไว้ 16,000 .- บาท 

1.  ขุดลอกขนาดกว้างเฉล่ีย 1.75 เมตร ยาว 317.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร 

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1
 ลําดับที ่1 หน้า 10

1.8 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย ชมุชนพบสุข 2 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข 
ตั้งไว้ 100,000 .- บาท 

1.  เพาเวอร์แอมภาคขยาย 1,000 วัตต์ ลําโพง 100 วัตต์ 4 ชุด ความสูงหอกระจายข่าว
10.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1
 ลําดับที ่1 หน้า 6

จํานวน 4 ท่อน (ขยายความยาวต่อจากท่อเดิม) ขยายไหล่ทาง กว้าง 1.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หรือพืน้ทีข่ยายไหล่
ทางไม่น้อยกว่า 13.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด

ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพืน้ทีดํ่าเนินการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 268.00 ตาราง
เมตร พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาลกําหนด

ปริมาณขุดลอกไม่น้อยกว่า 166.43 ลูกบาศก์เมตร และขนย้ายดินรัศมีไม่น้อยกว่า 4.00 กิโลเมตร ตามรูปแบบรายการ
 และประมาณการทีเ่ทศบาลกําหนด
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1.9 โครงการขยายถนน ค.ส.ล. ซอย 9/2 ชมุชนร่วมใจพัฒนาตะคองเก่า หมู่ที ่2
บ้านตะคองเก่า ตั้งไว้ 79,000 .- บาท 

1. ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 91.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และปรับเกล่ีย

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1
 ลําดับที ่7 หน้า 14

1.10  โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ทางลงบ้านเหนือ ชมุชนคนชมุ 2 หมู่ที ่1 บ้านคนชมุ
ตั้งไว้ 9,000 .- บาท 

1. ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1
 ลําดับที ่8 หน้า 14

1.11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายสัมฤทธิ์ ทะยอมใหม ่ชมุชนแสนสุข 2
หมู่ที ่7  บ้านแสนสุข ตั้งไว้ 274,000 .- บาท 

1. ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และปรับเกล่ีย

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1
 ลําดับที ่9 หน้า 15

1.12 โครงการขดุลอกคลองเพ่ือกักเก็บน้ าส ารองในการผลิตน้ าประปา หมู่ที ่1 บ้านคนชมุ
ตั้งไว้ 370,000 .- บาท 

 1. ขุดลอกคลอง ขนาดกว้างดินขุดเฉล่ีย 15.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1
 ลําดับที ่2 หน้า 10

1.13 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย ชมุชนตาลโหรนโนนตาช ูหมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า
ตั้งไว้ 100,000 .- บาท 

1.  เพาเวอร์แอมภาคขยาย 1,000 วัตต์ ลําโพง 100 วัตต์ 4 ชุด ความสูงหอกระจายข่าว
10.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1
 ลําดับที ่2 หน้า 6

2.00 เมตร ลาดเอียง 1.1 ปริมาณขุดลอกไม่น้อยกว่า 5,720.00 ลูกบาศก์เมตร และขนย้ายดินรัศมีไม่น้อยกว่า 3.00 
กิโลเมตร พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาลกําหนด

ไหล่ทางจากวัสดุพืน้ทางเดิมหรือพืน้ทีดํ่าเนินการขยายผิวทางจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 136.50 ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

ดําเนินการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 15.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด

ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพืน้ทีดํ่าเนินการก่อสร้างผิวทางจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 480.00 ตาราง
เมตร พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาลกําหนด
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1.14 โครงการขดุลอกคลองบริเวณหน้าประปาหมู่บ้าน ชมุชนลูกหลานปูค่งพัฒนา หมู่ที ่2
บ้านตะคองเก่า ตั้งไว้ 100,000 .- บาท 
 1.  ขุดลอก ขนาดกว้างเฉล่ีย 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.60 เมตร 

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1
 ลําดับที ่3 หน้า 11

1.15 โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักริมถนนมขุมนตรี (ฝ่ังขวา) ชมุชนหนองหอย หมู่ที ่3
บ้านหนองหอย ตั้งไว้ 93,000 .- บาท 
 1.  ร้ือฝาบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม พร้อมทําบ่ารับใหม่ และเปล่ียนเป็นฝาตะแกรงเหล็ก

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1
 ลําดับที ่10 หน้า 15

1.16 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย ชมุชนรวมมติรพัฒนา หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
ตั้งไว้ 100,000 .- บาท 

1.  เพาเวอร์แอมภาคขยาย 1,000 วัตต์ ลําโพง 100 วัตต์ 4 ชุด ความสูงหอกระจายข่าว
10.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1
 ลําดับที ่3 หน้า 7

1.17  โครงการตดิตั้งสัญญาณไฟกระพริบปากซอยวิโรจน์พัฒนา ชมุชนวิโรจน์พัฒนา
หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา ตั้งไว้ 25,000 .- บาท 

1.  ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ จํานวน 1 จุด ตามแบบเทศบาลกําหนด
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่53 หน้า 4
1.18 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย ชมุชนไมตรีพัฒนา หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

ตั้งไว้ 100,000 .- บาท 
1.  เพาเวอร์แอมภาคขยาย 1,000 วัตต์ ลําโพง 100 วัตต์ 4 ชุด ความสูงหอกระจายข่าว

10.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด
2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1 ลําดับที ่4 หน้า 7

ลาดเอียง 1:1 ปริมาณขุดลอกไม่น้อยกว่า 1,408.00 ลูกบาศก์เมตร และขนย้ายดินรัศมีไม่น้อยกว่า 3.00 กิโลเมตร 
ตามรูปแบบรายการ และประมาณการทีเ่ทศบาลกําหนด

ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 9 ฝา ตามแบบเทศบาลกําหนด



137

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน (00242)

1.19  โครงการตดิตั้งกล้อง CCTV ชมุชนพบสุข 2 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข
ตั้งไว้ 100,000 .- บาท 

1.  จํานวน 4 จุด (ตามมาตรฐานกระทรวง ICT ปี 2559)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1 ลําดับที ่1 หน้า 8
1.20 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย 13/5 ชมุชนพบสุข 3 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

ตั้งไว้ 294,000 .- บาท 
 1. วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1
 ลําดับที ่11 หน้า 15

1.21  โครงการตดิตั้งกล้อง CCTV ชมุชนแสนสุข 1 หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข
ตั้งไว้ 100,000 .- บาท 

1.  จํานวน 4 จุด (ตามมาตรฐานกระทรวง ICT ปี 2559)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

3. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1 ลําดับที ่2 หน้า 8
1.22 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย ชมุชนแสนสุข 3 หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

ตั้งไว้ 100,000 .- บาท 
1.  เพาเวอร์แอมภาคขยาย 1,000 วัตต์ ลําโพง 100 วัตต์ 4 ชุด ความสูงหอกระจายข่าว

10.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด
2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1 ลําดับที ่5 หน้า 7
1.23  โครงการตดิตั้งกล้อง CCTV ชมุชนคนชมุ 1 หมู่ที ่1 บ้านคนชมุ

ตั้งไว้ 100,000 .- บาท 
1.  จํานวน 4 จุด (ตามมาตรฐานกระทรวง ICT ปี 2559)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

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

บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 12 บ่อ ความยาวท่อรวมบ่อพัก 120.00 เมตร คืนผิวทางจราจร กว้าง 1.00 
เมตร ยาว 120.00 เมตร หรือพืน้ทีคื่นผิวทางจราจรรวมฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาลกําหนด
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3. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1 ลําดับที ่3 หน้า 8
1.24 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซีเมนตใ์ยหิน บ้านยายเมี้ยนถึงบ้านยายน้อย 

ชมุชนตาลโหรนโนนตาชพัูฒนา หมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า ตั้งไว้ 44,000 .- บาท 
 1. วางท่อระบายน้ําซีเมนต์ใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร บ่อพักสําเร็จรูป 

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1
 ลําดับที ่12 หน้า 16

1.25 โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ทางเขา้ประปาหมู่บ้าน ชมุชนลูกหลานปูค่งพัฒนา 
หมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า ตั้งไว้ 176,000 .- บาท 
 1. ร้ือถนนเดิมพร้อมซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พืน้ที่

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1
 ลําดับที ่13 หน้า 16

1.26 โครงการจัดท าป้ายชมุชนรวมมติรพัฒนา หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
ตั้งไว้ 50,000 .- บาท 

 1. ขนาด 4x8 ฟุต ตามแบบเทศบาลกําหนด
2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่1 หน้า 64

1.27 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย 16 ชมุชนวิโรจน์พัฒนา 
หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา ตั้งไว้ 231,000 .- บาท 
 1. วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1
 ลําดับที ่14 หน้า 17

ขนาด 0.80 x 0.60 เมตร ฝาบ่อพัก หนา 0.125 เมตร จํานวน 12 บ่อ ความยาวท่อรวมบ่อพัก 46.00 เมตร คืนผิว
ทางจราจร กว้าง 0.50 เมตร ยาว 46.00 เมตร หรือพืน้ทีคื่นผิวทางจราจรรวมฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 23.00 ตารางเมตร
 ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 1.50 เมตร ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีข่ยายผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
16.50 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด

ดําเนินการซ่อมแซมผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร และก่อสร้าง
แนวกันดินยาวฝ่ังละ 26.00 เมตร ทัง้สองฝ่ัง พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาลกําหนด

บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน 8 บ่อ ความยาวท่อรวมบ่อพัก 79.00 เมตร คืนผิวทาง
จราจร กว้าง 0.80 เมตร ยาว 79.00 เมตร หรือพืน้ทีคื่นผิวทางจราจรรวมฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 63.20 ตารางเมตร 
พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาลกําหนด
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน (00242)

1.28 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย 13/4 ชมุชนพบสุข 3 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข
ตั้งไว้ 368,000 .- บาท 

 1. วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1
 ลําดับที ่15 หน้า 17

1.29 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นเลียบคลองล าตะกุด หมู่ที ่1 บ้านคนชมุ
ตั้งไว้ 470,000 .- บาท 

 1. ขนาดผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 208.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่1
 ลําดับที ่16 หน้า 18

1.30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมราวกันตกสะพานโนนโพธิ์ หมู่ที ่1 บ้านคนชมุ
ตั้งไว้ 160,000 .- บาท 

 1. ราวกันตก ความยาว 40.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด
2. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิม่เติม ฉบับที ่1 ลําดับที ่1 หน้า 2

2)  งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 .- บาท 
หมวดเงินอุดหนุน รวม 500,000 .- บาท 

1. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน ตั้งไว้ 500,000 .- บาท 
         1.1  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ตั้งไว้ 500,000 .- บาท 

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคเพือ่ขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่างสาธารณะ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติม ข้อ 4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0893.3/ว 3149 
ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่22 หน้า 86

หรือพืน้ทีดํ่าเนินการไม่นน้อยกว่า 832.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร ยาว 208.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ทัง้สองข้าง พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาลกําหนด

บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 15 บ่อ ความยาวท่อรวมบ่อพัก 150.00 เมตร คืนผิวทางจราจร กว้าง1.00 
เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือพืน้ทีคื่นผิวทางจราจรรวมฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาลกําหนด
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ประมาณการแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (00250) รวมทัง้สิ้น 2,550,000 .- บาท 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชมุชน (00252) รวมทัง้สิ้น 2,550,000 .- บาท 

1)  งบด าเนินงาน รวม 2,550,000 .- บาท 
หมวดค่าใชส้อย รวม 2,550,000 .- บาท 

1. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
ตั้งไว้ 2,550,000 .- บาท 

                        1.1 โครงการจัดท าแผนชมุชนต าบลปรุใหญ่
ตั้งไว้ 50,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนชุมชนตําบลปรุใหญ่ เพือ่นําข้อมูลมาจัดทําเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพือ่ให้สามารถ
พัฒนาประชาคมให้มีความเข้มแข็ง และแก้ไขปัญหาความยากจน ตามนโยบายของรัฐบาลให้หมดไป 
โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ และค่าอุปกรณ์อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ  

2.  ฐานอํานาจ 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. 2560-2562) ลําดับที ่1 หน้า 101
                        1.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการประกอบอาชพี ให้แก่กลุ่มอาชพี กลุ่มสตรี   
กลุ่มแมบ่้าน และกลุ่มองค์กรตา่ง ๆ ตั้งไว้ 700,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมเพิม่พูนความรู้ในการประกอบอาชีพ 
ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เช่น ค่าทีพ่ัก ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร 
ค่าพาหนะ ค่าของทีร่ะลึก ค่าปูายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ 

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่9 หน้า 116
1.3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงูานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับคณะกรรมการชมุชน 

คณะกรรมการอ านวยการชมุชน และสมาชกิชมุชน ตั้งไว้ 650,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิม่พูนความรู้

ให้กับคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการอํานวยการ และสมาชิกชุมชน เช่น ค่าทีพ่ัก ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 
ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าของทีร่ะลึก ค่าปูายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชมุชน (00252)

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่1 หน้า 114
1.4 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชพี

ตั้งไว้ 70,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 

โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่10 หน้า 116
                        1.5 โครงการศึกษาดงูานเศรษฐกิจพอเพียง

ตั้งไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โดยเบิกจ่าย

เป็นค่าพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าปูายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็น
ในโครงการ 

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่1 หน้า 121
                        1.6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุต าบลปรุใหญ่

ตั้งไว้ 400,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่ เช่น 

ค่าทีพ่ัก ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ค่าปูายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ 

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชมุชน (00252)
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่2 หน้า 115
1.7 โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี ตั้งไว้ 100,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ค่าของรางวัล ค่าปูายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่3 หน้า 115
                        1.8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม OTOP

ตั้งไว้ 70,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม OTOP  

เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าปูายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่5 หน้า 116
                      1.9 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเกษตรเทศบาลต าบลปรุใหญ่

ตั้งไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเกษตร

เทศบาลตําบลปรุใหญ่ เพือ่จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าปูายโครงการ เพือ่แก้ไขปัญหา
ความยากจน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ  

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่2 หน้า 122



143

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชมุชน (00252)
                        1.10 โครงการด าเนินงานตามศูนย์พัฒนาครอบครัวในชมุชน (ศพค.)

ตั้งไว้ 20,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการดําเนินงานตามศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่4 หน้า 115
                        1.11 โครงการส่งเสริมอาชพีและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการต าบลปรุใหญ่

ตั้งไว้ 20,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตําบลปรุใหญ่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าปูายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่6 หน้า 116
                        1.12 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตส าหรับผู้สูงอายุต าบลปรุใหญ่

ตั้งไว้ 300,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้สูงอายุ

ตําบลปรุใหญ่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าปูายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่7 หน้า 116
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชมุชน (00252)
                        1.13 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในต าบลปรุใหญ่

ตั้งไว้ 70,000 .- บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปลูกผักปลอดสารพิษในตําบลปรุใหญ่

เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่1 หน้า 120
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ประมาณการแผนงานการศานา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) รวมทัง้สิ้น 1,090,000 .- บาท 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) รวมทัง้สิ้น 370,000 .- บาท 

1)  งบด าเนินงาน รวม 370,000           .- บาท 
หมวดค่าใชส้อย รวม 370,000           .- บาท 

1. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
ตั้งไว้ 370,000 .- บาท 

                        1.1 โครงการจัดการแขง่ขนักีฬาต าบลตา้นยาเสพตดิ
ตั้งไว้ 200,000 .- บาท  

1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตําบลต้านยาเสพติด โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองด่ืม ค่าอุปกรณ์การจัดสนาม ค่าคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่ากระแสไฟฟูา ค่าเคร่ืองเสียง
และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ 

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่3 หน้า 91
                        1.2  โครงการจัดการแขง่ขนักีฬาหมู่บ้านตา้นยาเสพตดิ

ตั้งไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ

อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองด่ืม ค่าอุปกรณ์การจัดสนาม ค่าคณะกรรมการตัดสินกีฬา และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่5 หน้า 92
                        1.3  โครงการส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬา

ตั้งไว้ 50,000 .- บาท  
1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

โดยเบิกจ่าย เป็นค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเคร่ืองด่ืม และอื่น ๆ ทีจ่ําเป็น
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่4 หน้า 92

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
                        1.4  โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพทีด่ี

ตั้งไว้ 70,000 .- บาท  
1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมกีฬาเพือ่สุขภาพทีดี่ โดยเบิกจ่าย 

ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และอื่น ๆ ทีจ่ําเป็น
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่6 หน้า 92
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) รวมทัง้สิ้น 720,000 .- บาท 

1)  งบด าเนินงาน รวม 720,000 .- บาท 
หมวดค่าใชส้อย รวม 720,000 .- บาท 

1. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
ตั้งไว้ 720,000 .- บาท 

                        1.1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตแ์ละรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุต าบลปรุใหญ่ 
ตั้งไว้ 300,000 .- บาท  

1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่
โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที ่ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าปูายโครงการ
ค่าของรางวัล และอื่น ๆ ทีจ่ําเป็นเกี่ยวกับโครงการ  

2.  ฐานอํานาจ 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. 2560-2562) ลําดับที ่1 หน้า 90
1.2  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 300,000 .- บาท  
1. เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปีงบประมาณ 2560 

เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าของรางวัล ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ  

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

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่4 หน้า 90
                        1.2  โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ตั้งไว้ 70,000 .- บาท  
1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยเบิกจ่ายเป็น

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่น ๆ ทีจ่ําเป็นเกี่ยวกับโครงการ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่3 หน้า 90
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263)

1.4 โครงการสนับสนุนดา้นการด าเนินงานทางดา้นประเพณีวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถ่ิน
ของสภาวัฒนธรรมต าบลปรุใหญ่ ตั้งไว้ 50,000 .- บาท  

1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสนับสนุนด้านการดําเนินงานทางด้านประเพณี

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่2 หน้า 90

วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของสภาวัฒนธรรมตําบลปรุใหญ่ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
อื่น ๆ ทีจ่ําเป็นเกี่ยวกับโครงการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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ประมาณการแผนงานการเกษตร (00320) รวมทัง้สิ้น 70,000 .- บาท 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้(00322) รวมทัง้สิ้น 70,000 .- บาท 

1)  งบด าเนินงาน รวม 70,000 .- บาท 
หมวดค่าใชส้อย รวม 70,000 .- บาท 

1. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
ตั้งไว้ 70,000 .- บาท 

                       1.1 โครงการ"ท้องถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนทีส่ีเขยีว"
ตั้งไว้ 20,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พืน้ทีสี่เขียว" 
เพือ่ลดภาวะโลกร้อน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าต้นไม้ ดินปุย๋ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ  

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่1 หน้า 87
                       1.2 โครงการรักษ์แหล่งน้ า ตั้งไว้ 50,000 .- บาท  

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรักแหล่งน้ํา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทํา

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่2 หน้า 87

แผนงานการเกษตร

ความสะอาดแหล่งน้ํา ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าน้ํามันในการใช้เคร่ืองจักร เพือ่กําจัดส่ิงกีด
ขวางทางน้ําและขุดลอกเศษวัชพืชในแหล่งน้ํา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ
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งานงบกลาง (00441) รวมทัง้สิ้น 16,881,752 .- บาท 
หมวดงบกลาง รวม 16,081,752 .- บาท 

1. ประเภทค่าช าระหน้ีเงินตน้ ตั้งไว้ 3,280,300    .- บาท 
1.1 ค่าช าระหน้ีเงินตน้ธนาคารออมสิน ตั้งไว้ 2,780,000    .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินต้นธนาคารออมสิน  
2.  โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ่ แห่งใหม่
3.  สัญญาเงินกู้ เลขที ่80009319305 ลงวันที ่ลงวันที ่21 มีนาคม 2554  
4.  วงเงิน เป็นเงิน  2,780,000.-บาท
5.  คืนภายใน มีนาคม 2560
6.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552

และตามความในมาตร 66 แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง ฉบับที ่12 พ.ศ. 2550 ประกอบกับ             
คําส่ังกระทรวงมหาดไทย ที ่252/2541 ลงวันที ่26 พฤษภาคม 2541

1.2 ค่าช าระหน้ีเงินตน้ ก.ส.ท. ตั้งไว้ 500,300      .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินต้น กู้ ก.ส.ท.
2.  โครงการจัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ์, โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้าสํานักงาน 
    และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
3.  สัญญาเงินกู้ เลขที ่1182/189/2555 ลงวันที ่ลงวันที ่25 กันยายน 2555  
4.  วงเงิน เป็นเงิน  500,300.-บาท
5.  คืนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
6.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552

และตามความในมาตร 66 แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง ฉบับที ่12 พ.ศ. 2550 ประกอบกับ             
คําส่ังกระทรวงมหาดไทย ที ่252/2541 ลงวันที ่26 พฤษภาคม 2541

2. ประเภทค่าช าระดอกเบีย้ ตั้งไว้ 1,372,100    .- บาท 
2.1 ค่าช าระหน้ีดอกเบีย้ธนาคารออมสิน ตั้งไว้ 1,200,000    .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าชําระหนี้ดอกเบีย้เงินกู้ธนาคารออมสิน  
2.  โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ่ แห่งใหม่
3.  สัญญาเงินกู้ เลขที ่80009319305 ลงวันที ่ลงวันที ่21 มีนาคม 2554  
4.  วงเงิน เป็นเงิน 1,200,000.-บาท
5.  คืนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ชําระทุกเดือน
6.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552

และตามความในมาตร 66 แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง ฉบับที ่12 พ.ศ. 2550 ประกอบกับ             
คําส่ังกระทรวงมหาดไทย ที ่252/2541 ลงวันที ่26 พฤษภาคม 2541

แผนงานงบกลาง
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แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง (00441)

2.2 ค่าช าระหน้ีดอกเบีย้ ก.ส.ท. ตั้งไว้ 172,100      .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าชําระหนี้ดอกเบีย้เงินกู้ ก.ส.ท.
2.  โครงการจัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ์, โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้าสํานักงาน 
    และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
3.  สัญญาเงินกู้ เลขที ่1182/189/2555 ลงวันที ่ลงวันที ่25 กันยายน 2555  
4.  วงเงิน เป็นเงิน  172,100.-บาท
5.  คืนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
6.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552

และตามความในมาตร 66 แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง ฉบับที ่12 พ.ศ. 2550 ประกอบกับ             
คําส่ังกระทรวงมหาดไทย ที ่252/2541 ลงวันที ่26 พฤษภาคม 2541

3. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 389,352      .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
2.  ในอัตราร้อยละ 5
3.  ฐานอํานาจ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับ

พนักงานจ้าง ข้อ 33 ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าทีต้่องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
4.  ค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิม่ค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 7,787,040.-บาท

คิดเป็นเงิน 389,352.-บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้7,307,040.-บาท เงินอุดหนุนทัว่ไป 480,000.-บาท

4. ประเภทเงินชว่ยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
ตั้งไว้ 30,000        .- บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปาเทศบาลตําบลปรุใหญ่ 
5. ประเภทเบีย้ยังชพีผู้สูงอายุ  ตั้งไว้ 8,150,000    .- บาท 

1.  เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 12 เดือน  
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 

ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิม่เติม ฉบับที ่1 ลําดับที ่1 หน้า 3

6. ประเภทเบีย้ยังชพีผู้พิการ ตั้งไว้ 1,890,000    .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้พิการ จํานวน 12 เดือน 
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 

ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิม่เติม ฉบับที ่1 ลําดับที ่1 หน้า 3
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แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง (00441)

7. ประเภทเบีย้ยังชพีผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 6,000          .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ จํานวน 1 ราย ๆ ละ 500.-บาท จํานวน 12 เดือน 

เป็นเงิน 6,000.-บาท 
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 

ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่1 หน้า 115
8. ประเภทส ารองจ่าย ตั้งไว้ 700,000      .- บาท 

8.1 ส ารองจ่าย ตั้งไว้ 700,000      .-บาท  
เพือ่ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีม่ีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เป็นส่วนรวม เช่น เกิดภัยธรรมชาติ วาตภัยต่าง ๆ อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว หรือภัยอื่นทีไ่ม่สามารถคาด
การณ์ได้ เป็นต้น

9. ประเภทเงินรายจ่ายตามขอ้ผูกพัน ตั้งไว้ 264,000           .- บาท 
9.1 เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตใินพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

(กองทุนต าบลไมน้่อยกว่า 50%) ตั้งไว้ 200,000      .-บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวนไม่น้อยกว่า 50% 

ของเงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที ่2 หน้า 111
9.2 ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

ตั้งไว้ 64,000        .-บาท  
1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  
2.  ในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีทีผ่่านมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม 

เงินอุดหนุนทุกประเภทในปีงบประมาณทีผ่่านมา)
3.  ฐานอํานาจ ตามข้อบังคับว่าด้วยสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ รวม 800,000 .- บาท 
1. ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 

ตั้งไว้ 800,000      .- บาท 
1.  เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
2.  อัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน (ประมาณการรายรับ

ไม่รวมเงินอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 = 40,000,000.-บาท)
3.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือที ่มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที ่24 พฤษภาคม 2542

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2049 ลงวันที ่1 สิงหาคม 2555



ส่วนที่ 3

ของ
เทศบาลต าบลปรใุหญ่

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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รายงานงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ

ปี 2559
ณ 15 ก.ค. 59

เงินช่วยเหลือจากงบทัว่ไป -                   -                   -                   
ค่าจําหน่ายมาตรวัดน้ํา 2,778,955          2,712,025          2,287,010          
ค่าธรรมเนียมติดต้ังมาตรวัดน้ํา 22,320              32,670              27,500              
ดอกเบีย้ธนาคาร 40,129.54          44,898.99          41,063.79          
ค่าขายแบบแปลน -                   -                   -                   
ค่าคําร้องทัว่ไป -                   -                   -                   
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าแรง 6,250                9,810                5,880                
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากเบ็ดเตล็ด 30,560              29,710              32,205              

รวมรายรับ 2,878,214.54     2,829,113.99     2,393,658.79     

รายจา่ยงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ

ปี 2559
ณ 15 ก.ค. 59

งบกลาง -                   -                   -                   
เงินสมทบ กบท. -                   -                   -                   

-                   -                   -                   
เงินเดือน/ค่าจ้างประจํา/ค่าจ้างชั่วคราว -                   -                   -                   

งบดําเนินงาน -                   -                   -                   
ค่าตอบแทน -                   -                   -                   
ค่าใช้สอย 97,365.38          66,734.60          70,024.42          
ค่าวัสดุ 465,996.95         683,860.00         279,786.56         
ค่าสาธารณูปโภค 1,568,230.26      1,419,768.09      1,214,580.34      

งบลงทุน -                   -                   -                   
ค่าครุภัณฑ์ 242,980               

รวมรายจ่าย 2,374,572.59     2,170,362.69     1,564,391.32     

หมวด

ค าแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายเฉพาะการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่ายจริง

งบบุคลากร

ค าแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายเฉพาะการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายรับจริง

ปี 2558ปี 2557
งบ

ปี 2557 ปี 2558
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ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น 2,550,000           .-บาท แยกเป็น

1.  ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า ตั้งไว้ 2,390,000        .-บาท
คําชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา 

2.  ค่าจ าหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ ตั้งไว้ 50,000            .-บาท
คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

3.  ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนจากค่าตรวจ ตั้งไว้ 5,000             .-บาท
คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

4.  ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนจากค่าปรับ ตั้งไว้ 5,000             .-บาท
คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

5.  ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร ตั้งไว้ 35,000            .-บาท
คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

6.  เบ็ดเตล็ด ตั้งไว้ 35,000            .-บาท
คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

7.  เงินงบประมาณทัว่ไปชว่ยเหลืองบเฉพาะการ ตั้งไว้ 30,000            .-บาท
คําชี้แจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา
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ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 2,550,000            .-  บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง และเงินชว่ย
เหลือจากงบทัว่ไป  แยกเป็น

1)  งบกลาง รวม -                   .- บาท 
ตั้งไว้ -                   .- บาท 

2)  งบบุคลากร รวม -                   .- บาท 
 - ตั้งไว้ -                   .- บาท 

3)  งบด าเนินงาน รวม 2,370,000          .- บาท 
1.  หมวดค่าตอบแทน รวม -                   .- บาท 

 - ตั้งไว้ -                   .- บาท 
2.  หมวดค่าใชส้อย รวม 140,000            .- บาท 

2.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ ตั้งไว้ 100,000            .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดต้ังไฟฟูา ค่าติดต้ังประปา จ้างเหมาทําความสะอาด ฯลฯ

2.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ -                   .- บาท 
                -

2.3 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
 - ตั้งไว้ -                   .- บาท 

2.4 ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้ 40,000              .- บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง  ค่าบํารุงหรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของการประปา เช่น มอเตอร์ไฟฟูา และอุปกรณ์ไฟฟูา และซ่อมถังกรองน้ํา 

และอื่น ๆ เกี่ยวกับการประปา
( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  รหัส 00332 )

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา
         …………………………….

กิจการประปา

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  รหัส 00332 )
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3.  หมวดค่าวัสดุ รวม 730,000            .- บาท 
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน ตั้งไว้ 120,000            .- บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น  กระดาษ  ปากกา  ใบเสร็จรับเงิน  แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ฯลฯ

3.2 ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000              .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุทีใ่ช้ในงานการประปา เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา สายไฟฟูา 

หลอดไฟฟูา ฯลฯ

3.3 ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000              .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการทําความสะอาดโรงสูบน้ํา โรงกรองน้ํา 

โรงผลิตน้ํา เช่น ไม้กวาด แปรงลวด สายยาง ผงซักฟอก ถังน้ํา มาตรวัดน้ํา ฯลฯ  

3.4 ประเภทวัสดกุ่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000              .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ในการซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง เช่น หิน ทราย อิฐ ตะปู จอบ เสียม ท่อน้ําและ  


อุปกรณ์ประปา ประแจ ค้อนปอนด์ เล่ือยตัดเหล็ก ฯลฯ

3.5 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000              .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถจักรยานยนต์ น้ํากล่ัน อุปกรณ์ อะไหล่เคร่ืองยนต์ ฯลฯ

3.6 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 10,000              .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน น้ํากล่ัน น้ํามันเคร่ือง และอื่น ๆ เพือ่ใช้ในกิจการประปา

3.7  ประเภทวัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 200,000            .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สารเคมี เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาว น้ํายาต่าง ๆ ฯลฯ

3.8  ประเภทวัสดเุครื่องแตง่กาย ตั้งไว้ 10,000              .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น รองเท้าบูท ถุงมือ หน้ากากกันสารเคมี หมวก ฯลฯ

3.9  ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000              .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  รหัส 00332 )
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3.10 ประเภทวัสดอ่ืุน ตั้งไว้ 210,000            .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุประปาคงคลัง มาตรน้ํา ทีไ่ม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ

วิธีการงบประมาณ  

4.  หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 1,500,000          .- บาท 
4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,500,000          .- บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟูาสําหรับกิจการประปาของเทศบาลตําบล และอาคารสถานทีท่ีอ่ยู่ในความดูแลของ

กิจการประปาเทศบาลตําบล ฯลฯ   

4)  งบลงทุน รวม 180,000            .- บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 180,000            .- บาท 

1. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน ตั้งไว้ 180,000            .- บาท 
         1.1  Submersible  1.5  แรง 220  โวลต ์ ตั้งไว้ 18,000              .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ Submersilde 1.5 แรง 220 โวลต์  จํานวน  1 ตัว ๆ ละ 18,000.- บาท  
สําหรับใช้ในกิจการประปา

         1.2  Submersible  3  แรง 220  โวลต ์ ตั้งไว้ 39,000              .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ Submersilde  3 แรง 220 โวลต์ จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 39,000.- บาท  
สําหรับใช้ในกิจการประปา

         1.3  Submersible  3  แรง 380  โวลต ์ ตั้งไว้ 33,000              .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ Submersilde  3 แรง 380 โวลต์ จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 33,000.- บาท  
สําหรับใช้ในกิจการประปา

         1.4  Submersible  5  แรง 380  โวลต ์ ตั้งไว้ 90,000              .- บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ Submersilde  5 แรง 380 โวลต์ จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 45,000.- บาท รวมเป็นเงิน 
90,000.-บาท สําหรับใช้ในกิจการประปา

2.  หมวดค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม -                   .- บาท 
 - ตั้งไว้ -                   .- บาท 

5)  งบรายจ่ายอ่ืน รวม -                   .- บาท 
 - ตั้งไว้ -                   .- บาท 

6)  งบเงินอุดหนุน รวม -                   .- บาท 
 - ตั้งไว้ -                   .- บาท 

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  รหัส 00332 )

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  รหัส 00332 )



แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลต าบลปรใุหญ่



แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลต าบลปรใุหญ่
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ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560
 เทศบาลต าบลปรใุหญ่



เทศบาลต าบลปรุใหญ่
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการ
แบบแปลนโครงการ

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่



ภาคผนวก


