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ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ของ 

เทศบำลต ำบลที่วงั 
อ ำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
             

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลที่วัง  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลที่วังอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลที่วัง จึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถำนะกำรคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 71,342,530.56 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 54,446,819.60 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 23,785,147.97 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 2 โครงการ  

รวม 5,834,000.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5 โครงการ รวม 849,660.54 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 1,691,830.52 บาท 
 2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
  2.1 รายรับจริง จ านวน 94,826,151.50 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 984,718.66 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

จ านวน 1,330,035.06 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 620,808.24 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
และกิจการพาณิชย์ 

จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 412,520.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 46,781,414.54 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 44,696,655.00 บาท 
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  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 2,132,025.00 บาท 
  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 71,734,598.79 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 20,359,441.23 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 28,407,762.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 12,300,292.26 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 3,867,775.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 6,799,328.30 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 2,132,025.00 บาท 

  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 9,858,194.00 บาท 
  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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 ค ำแถลงงบประมำณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลที่วัง 

อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    

1. รำยรับ    

        

รำยรับ 
รำยรับจริง 
ปี  2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

ประมำณกำร 
ปี 2565 

รำยได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 984,718.66 8,530,000.00 6,135,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

1,330,035.06 1,498,000.00 1,757,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 620,808.24 400,000.00 600,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

0.00 0.00 10,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 412,520.00 300,000.00 250,000.00 

  รวมรำยได้จัดเก็บเอง 3,348,081.96 10,728,000.00 8,752,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 46,781,414.54 50,250,000.00 49,000,000.00 

  รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

46,781,414.54 50,250,000.00 49,000,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 44,696,655.00 45,000,000.00 51,000,000.00 

  รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

44,696,655.00 45,000,000.00 51,000,000.00 

รวม 94,826,151.50 105,978,000.00 108,752,000.00 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
เทศบำลต ำบลท่ีวัง 

อ ำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 

2. รำยจ่ำย 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 

ปี 2563 
ประมำณกำร 

ปี 2564 
ประมำณกำร 

ปี 2565 

จ่ำยจำกงบประมำณ       

  งบกลาง 20,359,441.23 25,624,186.00 24,263,547.00 

  งบบุคลากร 28,407,762.00 32,130,806.00 34,354,984.00 

  งบด าเนินงาน 12,300,292.26 19,802,308.00 18,467,250.00 

  งบลงทุน 3,867,775.00 21,669,700.00 23,728,971.00 

  งบเงินอุดหนุน 6,799,328.30 6,721,000.00 7,937,248.00 

  งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 0.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 71,734,598.79 105,978,000.00 108,752,000.00 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ส่วนที่ 2 
 เทศบัญญัต ิ

 

 
เรื่อง 

 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

ของ 
เทศบาลต าบลที่วัง 

อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลที่วัง 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        

      

ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,992,656 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,417,120 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 18,298,250 

  แผนงานสาธารณสุข 4,201,240 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 110,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 7,016,936 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,432,740 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 469,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 29,111,951 

  แผนงานการเกษตร 438,560 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 24,263,547 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 108,752,000 
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24,263,547

24,263,547    งบกลาง 24,263,547

งาน งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 24,263,547

แผนงานงบกลาง

หน้า : 1/1

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลท่ีวัง

อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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1,483,436 238,560

0 0

1,483,436 238,560

485,000 58,000

65,000 58,000

350,000 0

70,000 0

0 0

5,900 0

5,900 0

0 0

0 0

0 0

1,974,336 296,560รวม 11,633,520 7,088,240 20,992,656

งบเงินอุดหนุน 7,000 0 7,000

    เงินอุดหนุน 7,000 0 7,000

    ค่าครุภัณฑ์ 85,700 927,800 1,019,400

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 100,000 100,000

    ค่าสาธารณูปโภค 790,000 0 790,000

งบลงทุน 85,700 1,027,800 1,119,400

    ค่าใช้สอย 945,000 416,000 1,711,000

    ค่าวัสดุ 395,000 420,000 885,000

งบด าเนินงาน 2,647,800 1,235,400 4,426,200

    ค่าตอบแทน 517,800 399,400 1,040,200

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 0 3,072,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,821,020 4,825,040 12,368,056

งานควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายใน
รวม

งบ

งบบุคลากร 8,893,020 4,825,040 15,440,056

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งาน

งานบริหารท่ัวไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง



10
หน้า : 1/1

0

0

50,000

0

0

50,000

0

0

0

0

50,000รวม 2,367,120 2,417,120

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

งบลงทุน 32,400 32,400

    ค่าครุภัณฑ์ 32,400 32,400

    ค่าใช้สอย 80,000 80,000

    ค่าวัสดุ 425,000 475,000

งบด าเนินงาน 560,000 610,000

    ค่าตอบแทน 55,000 55,000

งบบุคลากร 1,754,720 1,754,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,754,720 1,754,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน
งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
งานจราจร รวมงบ
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หน้า : 1/1

3,581,500

3,581,500

5,593,850

49,500

1,858,350

3,531,000

155,000

0

0

               6,720,000 

                6,720,000 

15,895,350

                6,720,000     เงินอุดหนุน

    ค่าครุภัณฑ์ 10,600 10,600

รวม 2,402,900 18,298,250

เงินอุดหนุน 0

0

               6,720,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 0 155,000

งบลงทุน 10,600 10,600

    ค่าใช้สอย 135,000 1,993,350

    ค่าวัสดุ 40,000 3,571,000

งบด าเนินงาน 305,000 5,898,850

    ค่าตอบแทน 130,000 179,500

งบบุคลากร 2,087,300 5,668,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,087,300 5,668,800

แผนงานการศึกษา

งาน
งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
รวม

งบ
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หน้า : 1/1

0

0

100,000

0

100,000

0

100,000

110,000

110,000

110,000

งบด าเนินงาน 110,000

    ค่าใช้สอย 110,000

รวม 110,000

รวม 4,101,240 4,201,240

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน
งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
รวม

งบ

    ค่าใช้สอย 540,000 640,000

    ค่าวัสดุ 910,000 910,000

งบด าเนินงาน 1,650,000 1,750,000

    ค่าตอบแทน 200,000 200,000

งบบุคลากร 2,451,240 2,451,240

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,451,240 2,451,240

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอ่ืน
รวม

งบ
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0 3,440,688

0 3,440,688

0 2,205,000

0 5,000

0 450,000

0 1,750,000

0 200,000

0 200,000

1,171,248 1,171,248

1,171,248 1,171,248

1,171,248 7,016,936

    ค่าวัสดุ 450,000 0

งบบุคลากร 1,055,640 2,385,048

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,055,640

รวม 1,510,640 4,335,048

งบเงินอุดหนุน 0 0

    เงินอุดหนุน 0 0

งบลงทุน 0 200,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 200,000

    ค่าใช้สอย 0 1,750,000

งบด าเนินงาน 455,000 1,750,000

    ค่าตอบแทน 5,000 0

2,385,048

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน

งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

งานก าจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล
รวม

งบ
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0

0

260,000

0

260,000

0

0

0

260,000

0

0

230,000

230,000

19,000

19,000

                   249,000 รวม 220,000 469,000

งบเงินอุดหนุน 0 19,000

    เงินอุดหนุน 0 19,000

งบด าเนินงาน 0 230,000

    ค่าใช้สอย 0 230,000

งบ

งบบุคลากร 220,000 220,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 220,000 220,000

รวม 1,172,740 1,432,740

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา 

วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม

งบลงทุน 5,900 5,900

    ค่าครุภัณฑ์ 5,900 5,900

    ค่าใช้สอย 80,000 340,000

    ค่าวัสดุ 40,000 40,000

งบด าเนินงาน 260,000 520,000

    ค่าตอบแทน 140,000 140,000

งบบุคลากร 906,840 906,840

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 906,840 906,840

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน
รวมงบ
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0

0

0

0

0

0

22,212,000

0

22,212,000

22,212,000

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 22,212,000

รวม 6,899,951 29,111,951

งบลงทุน 148,671 22,360,671

    ค่าครุภัณฑ์ 148,671 148,671

    ค่าใช้สอย 950,000 950,000

    ค่าวัสดุ 1,125,000 1,125,000

งบด าเนินงาน 2,517,200 2,517,200

    ค่าตอบแทน 442,200 442,200

งบบุคลากร 4,234,080 4,234,080

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,234,080 4,234,080

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน
งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา

งานก่อสร้าง รวม

งบ
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238,560

238,560

200,000

180,000

20,000

438,560

    ค่าวัสดุ 20,000

รวม 438,560

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 238,560

งบด าเนินงาน 200,000

    ค่าใช้สอย 180,000

แผนงานการเกษตร

งาน
งานส่งเสริมการเกษตร รวมงบ

งบบุคลากร 238,560
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลท่ีวัง

อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่ีวัง 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลที่วัง และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 108,752,000 บาท 

 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 108,752,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,992,656 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,417,120 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 18,298,250 

  แผนงานสาธารณสุข 4,201,240 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 110,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 7,016,936 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,432,740 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 469,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 29,111,951 

  แผนงานการเกษตร 438,560 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 24,263,547 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 108,752,000 
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 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
        

งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 
        

 

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลที่วังปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลที่วังมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
    

  ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 
   

 

   
 

   (ลงนาม)................................................... 

             (นายประทีป ศรีแก้ว) 

   ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลที่วัง 

เห็นชอบ  

    

    

(ลงนาม) ว่าที่ร้อยตรี.....................................................  
                                (กิตติภพ รอดดอน)  

ต าแหน่ง นายอ าเภอทุ่งสง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ปี 2563 ปี 2564

63,650.00 100,000.00 400.00 %

18,893.80 30,000.00 0.00 %

485,770.68 8,000,000.00 -37.50 %

416,404.18 400,000.00 50.00 %

0.00 0.00 100.00 %

984,718.66 8,530,000.00

4,733.60 5,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %

482,220.00 550,000.00 -5.45 %

175,500.00 120,000.00 25.00 %

495.00 1,000.00 0.00 %

41,070.00 50,000.00 0.00 %

0.00 500.00 0.00 %

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง
อ ำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร

     ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 8,503,875.82 500,000.00

     ภำษีบ ำรุงท้องท่ี 84,130.01 30,000.00

     ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 0.00 5,000,000.00

     ภำษีป้ำย 372,416.72 600,000.00

     อำกรกำรฆ่ำสัตว์ 0.00 5,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 8,960,422.55 6,135,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 4,200.10 5,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรพนัน 0.00 1,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 669,810.00 520,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือส่ิงปฏิกูล 151,250.00 150,000.00

     ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิว เพ่ือ

กำรโฆษณำ
790.00 1,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนรำษฎร 54,510.00 50,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจ ำตัวประชำชน 100.00 500.00
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ปี 2563 ปี 2564
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

13,637.62 20,000.00 0.00 %

2,610.00 3,000.00 0.00 %

0.00 5,000.00 0.00 %

2,630.00 10,000.00 900.00 %

5,700.00 30,000.00 0.00 %

0.00 0.00 0.00 %

418,614.00 500,000.00 40.00 %

2,000.00 10,000.00 0.00 %

166,700.00 180,000.00 -27.78 %

4,000.00 1,000.00 1,900.00 %

9,009.84 10,000.00 0.00 %

415.00 500.00 0.00 %

700.00 1,000.00 0.00 %

1,330,035.06 1,498,000.00

0.00 0.00 100.00 %

620,808.24 400,000.00 0.00 %

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 11,125.90 20,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ 2,290.00 3,000.00

     ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรน ้ำมันเช้ือเพลิง 4,380.00 5,000.00

     ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 6,050.00 100,000.00

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 11,350.00 30,000.00

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยกำรทะเบียนรำษฎร 20.00 0.00

     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 613,270.00 700,000.00

     ค่ำปรับอ่ืน ๆ 8,800.00 10,000.00

     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อ

สุขภำพ
164,900.00 130,000.00

     ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังตลำดเอกชน 2,500.00 20,000.00

     ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 2,132.75 10,000.00

     ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรโฆษณำโดยใช้เคร่ืองขยำยเสียง 625.00 500.00

     ค่ำใบอนุญำตอ่ืน ๆ 200.00 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,708,303.75 1,757,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่ำเช่ำหรือบริกำร 0.00 200,000.00

     ดอกเบ้ีย 652,710.76 400,000.00
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ปี 2563 ปี 2564
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

620,808.24 400,000.00

0.00 0.00 100.00 %

0.00 0.00

378,000.00 250,000.00 -20.00 %

34,520.00 50,000.00 0.00 %

412,520.00 300,000.00

699,246.86 750,000.00 -6.67 %

9,863,791.25 12,000,000.00 -16.67 %

5,608,007.79 6,000,000.00 0.00 %

146,394.16 200,000.00 0.00 %

10,586,966.12 12,000,000.00 0.00 %

13,544,518.70 12,000,000.00 16.67 %

196,071.01 300,000.00 -66.67 %

6,136,418.65 7,000,000.00 -14.29 %

46,781,414.54 50,250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 652,710.76 600,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

     รำยได้จำกตลำดสด 0.00 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 10,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 266,500.00 200,000.00

     รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 45,050.00 50,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 311,550.00 250,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภำษีรถยนต์ 696,487.27 700,000.00

     ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 11,755,071.79 10,000,000.00

     ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 5,605,292.01 6,000,000.00

     ภำษีธุรกิจเฉพำะ 194,559.22 200,000.00

     ภำษีสรรพสำมิต 12,131,172.31 12,000,000.00

     ค่ำภำคหลวงแร่ 11,888,179.58 14,000,000.00

     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 229,743.31 100,000.00

6,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 47,723,020.49 49,000,000.00

     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวล

กฎหมำยท่ีดิน
5,222,515.00
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ปี 2563 ปี 2564
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

44,696,655.00 45,000,000.00 13.33 %

44,696,655.00 45,000,000.00

94,826,151.50 105,978,000.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

รวมทุกหมวด 101,230,654.55 108,752,000.00

     เงินอุดหนุนท่ัวไป 41,874,647.00 51,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 41,874,647.00 51,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
อ ำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  108,752,000   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 

 หมวดภาษีอากร รวม 6,135,000 บาท 

  ภำษีโรงเรือนและที่ดิน จ ำนวน 500,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำและคำดว่ำจะได้รับเพ่ิมในปีนี้   

  ภำษีบ ำรุงท้องที่ จ ำนวน 30,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ   

  ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง จ ำนวน 5,000,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับต ่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ   

  ภำษีป้ำย จ ำนวน 600,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำและคำดว่ำจะได้รับเพ่ิมในปีนี้   

  อำกรกำรฆ่ำสัตว์ จ ำนวน 5,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำและคำดว่ำจะได้รับเพ่ิมในปีนี้   

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,757,000 บาท 

  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ จ ำนวน 5,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรพนัน จ ำนวน 1,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ ำนวน 520,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับต ่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกูล จ ำนวน 150,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำและคำดว่ำจะได้รับเพ่ิมในปีนี้   

  
ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิว เพ่ือกำร
โฆษณำ 

จ ำนวน 1,000 บำท 

    
-ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ 
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  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนรำษฎร จ ำนวน 50,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน 500 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 20,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ จ ำนวน 3,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรน ้ำมันเชื้อเพลิง จ ำนวน 5,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ ำนวน 100,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำและคำดว่ำจะได้รับเพ่ิมในปีนี้   

  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก จ ำนวน 30,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ จ ำนวน 700,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำและคำดว่ำจะได้รับเพ่ิมในปีนี้   

  ค่ำปรับอ่ืน ๆ จ ำนวน 10,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ   

  
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
-ประมำณกำรรำยรับต ่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ 

จ ำนวน 130,000 บำท 

  ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งตลำดเอกชน จ ำนวน 20,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำและคำดว่ำจะได้รับเพ่ิมในปีนี้   

  ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 10,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง จ ำนวน 500 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำใบอนุญำตอ่ืน ๆ จ ำนวน 1,000 บำท 

    

-ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ 
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 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 600,000 บาท 

  ค่ำเช่ำหรือบริกำร จ ำนวน 200,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำและคำดว่ำจะได้รับเพ่ิมในปีนี้   

  ดอกเบี้ย จ ำนวน 400,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ   

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 10,000 บาท 

  รำยได้จำกตลำดสด จ ำนวน 10,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำและคำดว่ำจะได้รับเพ่ิมในปีนี้   

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 250,000 บาท 

  ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 200,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับต ่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ   

  
รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 
-ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ 

จ ำนวน 50,000 บำท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร รวม 49,000,000 บาท 

  ภำษีรถยนต์ จ ำนวน 700,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับต ่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ   

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

    -ประมำณกำรรำยรับต ่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ   

  ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จดัสรรรำยได้ฯ จ ำนวน 6,000,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ   

  ภำษีธุรกิจเฉพำะ จ ำนวน 200,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ   

  ภำษีสรรพสำมิต จ ำนวน 12,000,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำภำคหลวงแร่ จ ำนวน 14,000,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำและคำดว่ำจะได้รับเพ่ิมในปีนี้   

  ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม จ ำนวน 100,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับต ่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน จ ำนวน 6,000,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับต ่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ   
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 51,000,000 บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 51,000,000 บำท 

    -ประมำณกำรรำยรับสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำและคำดว่ำจะได้รับเพ่ิมในปีนี้   
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ปี 2563 ปี 2564

208,592.75 219,851 1.96 %

63,573.47 52,316 -19.15 %

486,533 560,000 0 %

20,707 23,000 8.7 %

14,445,800 15,989,480 -2.34 %

3,420,000 4,000,000 -1.25 %

143,500 210,000 -14.29 %

222,924 2,175,000 -54.02 %

0 0 100 %

0 0 100 %

12,750 15,000 0 %

96,991.01 99,259 -15.44 %

0 300,000 0 %

1,206,600 1,830,280 -100 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าช าระหน้ีเงินกู้ 202,517.23 224,160

ค่าช าระดอกเบ้ีย 69,648.99 42,296

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 489,293 560,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,220 25,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 13,830,400 15,616,000

เบ้ียยังชีพความพิการ 3,167,200 3,950,000

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 136,000 180,000

เงินส ารองจ่าย 125,270 1,000,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 0 1,732,560

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 0 444,600

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 15,000

ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 83,715.78 83,931

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ 0 300,000

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 1,112,580 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลท่ีวัง
อ าเภอทุ่งสง    จังหวัดนครศรีธรรมราช



28

ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

31,470 30,000 -100 %

20,359,441.23 25,504,186

20,359,441.23 25,504,186

20,359,441.23 25,504,186

20,359,441.23 25,504,186

756,000 700,000 8 %

240,000 225,100 6.62 %

240,000 225,100 6.62 %

216,000 180,000 20 %

1,494,000 1,367,500 18.46 %

2,946,000 2,697,700

3,105,470 3,251,120 15.23 %

151,200 151,200 0 %

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน 0 30,000

เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า 0 30,000

เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง 0 30,000

เงินช่วยพิเศษ 27,000 0

รวมงบกลาง 19,263,845 24,263,547

รวมงบกลาง 19,263,845 24,263,547

รวมงบกลาง 19,263,845 24,263,547

รวมแผนงานงบกลาง 19,263,845 24,263,547

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 756,000 756,000

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 240,000 240,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 240,000 240,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล
216,000 216,000

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
1,536,000 1,620,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,988,000 3,072,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 3,092,700 3,746,400

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 151,200 151,200
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

182,700 187,200 0 %

273,480 291,180 9.05 %

1,170,800 1,128,619 17.32 %

127,970 106,264 -10.96 %

5,011,620 5,115,583

7,957,620 7,813,283

0 35,000 385.71 %

0 10,000 0 %

200,100 200,000 44 %

0 0 100 %

45,300 77,600 -100 %

245,400 322,600

68,285 400,000 -25 %

16,307 30,000 566.67 %

130,070 150,000 -100 %

0 1,358,017 -96.32 %

เงินประจ าต าแหน่ง 187,200 187,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 260,280 317,520

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,190,251 1,324,080

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 145,600 94,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,027,231 5,821,020

รวมงบบุคลากร 8,015,231 8,893,020

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 170,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 10,000

ค่าเช่าบ้าน 193,800 288,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 49,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 45,000 0

รวมค่าตอบแทน 238,800 517,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 111,898 300,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 25,669 200,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีและวันส าคัญของชาติ 239,461 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง 79,050 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

95,465.68 200,000 -50 %

0 0 100 %

600 5,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 5,000 0 %

0 0 100 %

0 5,000 -100 %

0 0 100 %

600 5,000 0 %

0 5,000 0 %

0 50,000 0 %

26,897.18 150,000 -66.67 %

338,224.86 2,363,017

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 143,282.2 100,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 100,000

โครงการ "หน่ึงใจ...ให้ธรรมะ" 0 5,000

โครงการจิตอาสา "เราท าความดี ด้วยหัวใจ" 0 5,000

โครงการท าดีเพ่ือพ่อหลวง (5 ธันวา) 0 5,000

โครงการปลูกต้นไม้ เน่ืองในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 0 5,000

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 0 5,000

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี 600 0

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระ

ราชินี" 3 มิถุนายน
0 5,000

โครงการฝึกอบรม การเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

สู่การพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลท่ีวัง
106,100 50,000

โครงการพัฒนา คู คลอง เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
0 0

โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ ท าความสะอาดศาสนสถาน เน่ืองในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0 5,000

โครงการวันท้องถ่ินไทย 2,100 5,000

โครงการวันเทศบาล 600 5,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
0 50,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 65,305.63 50,000

รวมค่าใช้สอย 774,065.83 945,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

108,464 60,000 -100 %

0 115,000 -13.04 %

9,640 60,000 -16.67 %

0 200,000 -75 %

3,200 20,000 0 %

31,650.1 60,000 66.67 %

2,630 20,000 -50 %

0 5,000 0 %

32,645 50,000 20 %

188,229.1 590,000

292,483.33 480,000 4.17 %

25,385.17 30,000 0 %

5,574.7 10,000 0 %

132,545.8 190,000 -47.37 %

82,047.6 85,000 76.47 %

538,036.6 795,000

1,309,890.56 4,070,617

0 28,100 -89.32 %

0 0 0 %

0 15,000 -100 %

วัสดุส านักงาน 54,410 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,930 50,000

วัสดุก่อสร้าง 0 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,700 20,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 83,915.7 100,000

วัสดุการเกษตร 4,975 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 48,702 60,000

รวมค่าวัสดุ 205,632.7 395,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 256,897.34 500,000

ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล 19,273.43 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 7,288.57 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 31,097 100,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 82,047.6 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 396,603.94 790,000

รวมงบด าเนินงาน 1,615,102.47 2,647,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอ้ีท างาน 9,000 3,000

เคร่ืองชุมสายโทรศัพท์ 114,800 0

เคร่ืองดูดฝุ่น 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

38,000 0 0 %

0 32,400 -100 %

0 0 0 %

0 15,000 0 %

0 0 0 %

0 10,000 -100 %

0 60,400 -70.7 %

0 7,500 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

17,000 57,000 -59.65 %

0 44,000 -100 %

8,900 15,000 0 %

12,500 2,500 -100 %

0 0 0 %

76,400 286,900

0 361,000 -100 %

เคร่่ืองปรับอากาศ 47,000 0

เคร่ืองปรับอากาศ 0 0

เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน 9,000 0

ตู้เก็บเอกสาร 0 15,000

ตู้เหล็ก 10,900 0

โต๊ะท างาน 0 0

โต๊ะท างาน 0 17,700

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล ดีดี (LED TV) 0 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 19,500 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คูลเลอร์น ้าร้อน 0 12,000

เคร่ืองท าน ้าร้อนน ้าเย็น 8,000 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 16,900 23,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0

เคร่ืองพิมพ์ 8,700 15,000

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,400 0

จอแสดงภาพ 7,980 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 254,180 85,700

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงห้องน ้าส านักงานเทศบาลต าบลท่ีวัง หมู่ท่ี 2 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 361,000

76,400 647,900

0 30,000 -100 %

0 7,000 0 %

0 37,000

0 37,000

9,343,910.56 12,568,800

1,085,470 639,486 27.59 %

49,500 18,000 244.44 %

706,080 715,000 -20.4 %

45,420 39,900 -8.87 %

1,886,470 1,412,386

1,886,470 1,412,386

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0

รวมงบลงทุน 254,180 85,700

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอทุ่งสง
0 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี 7,000 7,000

รวมเงินอุดหนุน 7,000 7,000

รวมงบเงินอุดหนุน 7,000 7,000

รวมงานบริหารท่ัวไป 9,891,513.47 11,633,520

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 879,840 815,916

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 62,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 662,520 569,160

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 32,445 36,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,616,805 1,483,436

รวมงบบุคลากร 1,616,805 1,483,436

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 3,000 66.67 %

0 10,000 -50 %

70,500 110,000 -54.55 %

0 0 100 %

4,200 5,000 -100 %

74,700 128,000

49,490 100,000 20 %

9,125 10,000 0 %

99,000 100,000 0 %

61,413 70,000 -64.29 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

2,675 30,000 -100 %

0 80,000 -100 %

0 20,000 50 %

0 20,000 -100 %

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 5,000

ค่าเช่าบ้าน 38,000 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 0

รวมค่าตอบแทน 47,200 65,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 56,810 120,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 6,775 10,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายจัดท าเอกสารเผยแพร่การด าเนินงาน 99,000 100,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 27,494 25,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 25,000

โครงการจัดต้ังและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลท่ีวัง 16,820 0

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลท่ีวัง 0 20,000

โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลท่ีวัง 15,445 0

โครงการเทศบาลพบประชาชน 45,500 0

โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลท่ีวัง 0 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับกฏหมายแก่ผู้บริหารเทศบาลสมาชิก

สภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลท่ีวัง
0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

2,410 20,000 0 %

224,113 450,000

45,312 50,000 -100 %

4,948 5,000 0 %

0 10,000 0 %

0 5,000 0 %

32,455 50,000 0 %

82,715 120,000

381,528 698,000

8,000 0 0 %

5,000 0 100 %

0 0 0 %

48,900 0 0 %

46,000 0 0 %

0 0 0 %

2,500 0 0 %

110,400 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 11,690 20,000

รวมค่าใช้สอย 279,534 350,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 30,421 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,236 5,000

วัสดุก่อสร้าง 8,083 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,914 50,000

รวมค่าวัสดุ 50,654 70,000

รวมงบด าเนินงาน 377,388 485,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอ้ีท างาน 0 0

โต๊ะท างาน 0 5,900

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เคร่ืองเสียง 7,000 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 23,000 0

เคร่ืองพิมพ์ 12,200 0

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 12,500 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 54,700 5,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

110,400 0

0 30,000 -100 %

0 30,000

0 30,000

2,378,398 2,140,386

3,023,640 3,396,980 6.24 %

67,200 67,700 -0.74 %

103,200 103,200 0 %

723,500 840,000 12.56 %

65,210 79,500 25.79 %

3,982,750 4,487,380

3,982,750 4,487,380

98,100 120,000 25 %

39,360 45,000 11.11 %

84,000 84,000 42.86 %

รวมงบลงทุน 54,700 5,900

งบรายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน

ค่าจ้างท่ีปรึกษาส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล 0 0

รวมรายจ่ายอ่ืน 0 0

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,048,893 1,974,336

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 2,855,100 3,609,120

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 67,200 67,200

เงินประจ าต าแหน่ง 103,200 103,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 705,960 945,520

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 73,800 100,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,805,260 4,825,040

รวมงบบุคลากร 3,805,260 4,825,040

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 82,000 150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,200 50,000

ค่าเช่าบ้าน 77,000 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

25,450 49,200 -100 %

246,910 298,200

13,560 75,000 228 %

630 15,000 -33.33 %

0 5,000 -100 %

29,970 50,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

23,540 40,000 -100 %

67,700 185,000

84,655.9 50,000 500 %

0 5,000 300 %

1,300 10,000 400 %

45,983 40,000 25 %

131,938.9 105,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 79,400

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,500 0

รวมค่าตอบแทน 191,700 399,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 19,579 246,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2,508 10,000

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 0 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 117,846 50,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 40,000

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ 

ของพนักงานเทศบาลต าบลท่ีวัง
0 70,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 13,040 0

รวมค่าใช้สอย 152,973 416,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 50,743.9 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 20,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,872 50,000

รวมค่าวัสดุ 80,615.9 420,000

ค่าสาธารณูปโภค
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

31,971.6 36,000 -100 %

31,971.6 36,000

478,520.5 624,200

0 0 0 %

28,000 66,100 -100 %

0 0 0 %

21,000 14,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 17,000 76.47 %

0 0 100 %

8,600 0 0 %

0 7,500 -66.67 %

0 11,100 -100 %

57,600 115,700

0 142,400 -100 %

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 31,971.6 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 31,971.6 0

รวมงบด าเนินงาน 457,260.5 1,235,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอ้ีท างาน 5,000 0

เคร่ืองปรับอากาศ 0 0

เคร่ืองสแกนเนอร์ 3,200 0

โต๊ะท างาน 0 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถส่วนกลาง 0 854,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 0 19,300

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 16,000 30,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 22,000

เคร่ืองพิมพ์ 8,900 0

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,500 2,500

จอแสดงภาพ 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 35,600 927,800

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0 0
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 142,400

57,600 258,100

4,518,870.5 5,369,680

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

16,241,179.06 20,078,866

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0 100,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 100,000

รวมงบลงทุน 35,600 1,027,800

รวมงานบริหารงานคลัง 4,298,120.5 7,088,240

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 238,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 238,560

รวมงบบุคลากร 0 238,560

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 58,000

รวมงบด าเนินงาน 0 58,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 296,560

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 16,238,526.97 20,992,656

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

352,140 375,120 -100 %

720,705 997,080 -100 %

72,252 102,540 -100 %

1,145,097 1,474,740

1,145,097 1,474,740

36,540 100,000 -100 %

2,100 5,000 -100 %

38,640 105,000

3,750 15,000 -100 %

3,750 15,000

11,007 20,000 -100 %

0 5,000 -100 %

0 10,000 -100 %

29,897 50,000 -100 %

40,904 85,000

83,294 205,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 329,940 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 534,719 0

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 61,187 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 925,846 0

รวมงบบุคลากร 925,846 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 35,460 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,500 0

รวมค่าตอบแทน 39,960 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 4,000 0

รวมค่าใช้สอย 4,000 0

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 9,890 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0

วัสดุก่อสร้าง 6,393 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,891 0

รวมค่าวัสดุ 38,174 0

รวมงบด าเนินงาน 82,134 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 17,000 -100 %

0 0 0 %

0 17,000

0 17,000

1,228,391 1,696,740

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

4,200 30,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

4,200 30,000

0 0 100 %

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0

เคร่ืองพิมพ์ 17,000 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 17,000 0

รวมงบลงทุน 17,000 0

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 1,024,980 0

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 399,720

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 1,250,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 105,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 1,754,720

รวมงบบุคลากร 0 1,754,720

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 8,400 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 5,000

รวมค่าตอบแทน 8,400 55,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือได้มาซ่ึงบริการ 0 30,000
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

17,320 30,000 0 %

0 0 100 %

0 400,000 -100 %

0 10,000 -100 %

46,085 100,000 -100 %

163,454 200,000 -100 %

226,859 740,000

0 0 100 %

0 0 100 %

7,400 200,000 -75 %

167,231.2 300,000 -50 %

0 0 100 %

0 50,000 -100 %

0 100,000 -70 %

0 0 100 %

86,650 150,000 -33.33 %

0 100,000 -100 %

261,281.2 900,000

492,340.2 1,670,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 30,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 20,000

โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 0

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย วาตภัยและอัคคีภัยประจ าปี 0 0

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชน 93,121 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 68,030 0

รวมค่าใช้สอย 161,151 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 28,000 50,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 75,543.5 150,000

วัสดุการเกษตร 0 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 29,250 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 50,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 18,800 100,000

วัสดุอ่ืน 0 0

รวมค่าวัสดุ 151,593.5 425,000

รวมงบด าเนินงาน 321,144.5 560,000
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0 100 %

7,500 0 0 %

0 0 100 %

0 55,000 -100 %

0 144,000 -100 %

0 0 0 %

7,500 199,000

7,500 199,000

0 0 100 %

0 0

0 0

499,840.2 1,869,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอ้ีท างาน 0 7,000

ตู้เก็บเอกสาร 0 12,500

ตู้ล็อคเกอร์ 0 0

โต๊ะท างาน 0 12,900

ครุภัณฑ์การเกษตร

เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ 0 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เคร่ืองรับส่งวิทยุ 0 0

ครุภัณฑ์อ่ืน

กระจกโค้งจราจร 110,000 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 110,000 32,400

รวมงบลงทุน 110,000 32,400

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลน ้าตก 0 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 431,144.5 2,367,120

งานจราจร

งบด าเนินงาน



44

ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

1,728,231.2 3,565,740

524,655 778,000 53.34 %

0 0 100 %

18,000 39,000 53.85 %

382,680 404,000 85.15 %

24,000 24,000 170.83 %

949,335 1,245,000

949,335 1,245,000

0 10,000 -50 %

0 5,000 0 %

55,000 60,000 80 %

0 0 100 %

ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 50,000

รวมงบด าเนินงาน 0 50,000

รวมงานจราจร 0 50,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,456,124.5 2,417,120

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 525,420 1,193,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 21,300

เงินประจ าต าแหน่ง 18,000 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 371,400 748,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 65,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 938,820 2,087,300

รวมงบบุคลากร 938,820 2,087,300

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,000

ค่าเช่าบ้าน 44,000 108,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 12,000
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

4,200 12,600 -100 %

59,200 87,600

62,400 50,000 0 %

0 5,000 0 %

6,796.4 30,000 0 %

0 0 100 %

1,000 30,000 0 %

70,196.4 115,000

47,874 50,000 -100 %

0 5,000 -100 %

3,910 40,000 0 %

51,784 95,000

181,180.4 297,600

4,500 0 100 %

0 0 0 %

5,000 0 100 %

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 0

รวมค่าตอบแทน 48,200 130,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 21,796 50,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0 5,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,324 30,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 20,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 400 30,000

รวมค่าใช้สอย 29,520 135,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 27,471.5 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,320 40,000

รวมค่าวัสดุ 53,791.5 40,000

รวมงบด าเนินงาน 131,511.5 305,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอ้ีท างาน 0 3,600

ช้ันวางหนังสือ 12,000 0

โต๊ะท างาน 0 7,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 23,000 -100 %

22,000 0 0 %

8,000 0 0 %

39,500 23,000

381,624 0 0 %

467,998 0 0 %

849,622 0

889,122 23,000

11,071.97 0 0 %

11,071.97 0

11,071.97 0

2,030,709.37 1,565,600

1,514,220 1,630,000 5.09 %

59,500 210,000 0 %

1,192,315 1,380,000 15.94 %

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0

เคร่ืองพิมพ์ 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 12,000 10,600

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ

ปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน 0 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0

รวมงบลงทุน 12,000 10,600

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง 0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,082,331.5 2,402,900

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 1,428,000 1,713,000

เงินวิทยฐานะ 17,500 210,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,120,040 1,600,000
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

57,100 72,000 -18.75 %

2,823,135 3,292,000

2,823,135 3,292,000

0 0 100 %

9,100 39,400 -100 %

9,100 39,400

19,672 50,000 -40 %

0 0 100 %

0 0 100 %

11,925 0 0 %

60,960 0 100 %

10,867 0 0 %

1,251,190 1,468,700 9.51 %

0 20,000 -100 %

37,590 50,000 0 %

1,392,204 1,588,700

5,440.95 10,000 0 %

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 46,500 58,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,612,040 3,581,500

รวมงบบุคลากร 2,612,040 3,581,500

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 49,500

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,700 0

รวมค่าตอบแทน 8,700 49,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 17,052 30,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 20,000

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 0 0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 49,445 100,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ป้องกันเด็กสมาธิส้ันติดโทรศัพท์/ 0 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,229,390 1,608,350

โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้างสู่การเรียนรู้ 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,090 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,298,977 1,858,350

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 10,000
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

27,117 60,000 5,668.33 %

2,439,092.42 3,525,808 -100 %

15,528 30,000 66.67 %

0 10,000 0 %

2,487,178.37 3,635,808

82,738.79 200,000 -50 %

9,997.53 30,000 0 %

22,726.8 25,000 0 %

115,463.12 255,000

4,003,945.49 5,518,908

0 36,000 -100 %

4,800 0 0 %

0 5,000 -100 %

8,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

วัสดุงานบ้านงานครัว 31,510 3,461,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,460,837.18 0

วัสดุก่อสร้าง 43,132 50,000

วัสดุการเกษตร 4,500 10,000

รวมค่าวัสดุ 2,539,979.18 3,531,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 56,320.07 100,000

ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล 13,441.68 30,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 16,989.01 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 86,750.76 155,000

รวมงบด าเนินงาน 3,934,406.94 5,593,850

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ 458,600 0

ตู้เหล็ก 14,400 0

โต๊ะท างาน 0 0

พัดลมติดผนัง 0 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 206,000 0

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network video Recorder) 22,000 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เคร่ืองเสียง 21,000 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 18,500 0
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 0 %

12,800 41,000

0 116,000 -100 %

0 116,000

12,800 157,000

6,055,359.37 6,600,000 1.82 %

6,055,359.37 6,600,000

6,055,359.37 6,600,000

12,895,239.86 15,567,908

14,925,949.23 17,133,508

1,336,260 1,467,880 30.2 %

24,000 51,000 17.65 %

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองพิมพ์ 12,900 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 753,400 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงรางน ้าและติดต้ังกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม 

หมู่ท่ี 5
0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0

รวมงบลงทุน 753,400 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 6,431,000 6,720,000

รวมเงินอุดหนุน 6,431,000 6,720,000

รวมงบเงินอุดหนุน 6,431,000 6,720,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 13,730,846.94 15,895,350

รวมแผนงานการศึกษา 14,813,178.44 18,298,250

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 1,258,500 1,911,240

เงินประจ าต าแหน่ง 18,000 60,000
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

2,213,390 2,201,440 -80.38 %

247,225 276,000 -82.61 %

3,820,875 3,996,320

3,820,875 3,996,320

17,200 142,000 -78.87 %

51,480 90,000 -33.33 %

60,000 140,000 -35.71 %

0 0 100 %

8,400 20,000 -100 %

137,080 392,000

20,001 100,000 100 %

0 0 100 %

17,905 60,000 -16.67 %

0 0 100 %

0 30,000 -100 %

0 50,000 -100 %

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,143,600 432,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 246,203 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,666,303 2,451,240

รวมงบบุคลากร 3,666,303 2,451,240

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 7,800 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24,420 60,000

ค่าเช่าบ้าน 49,500 90,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,000 0

รวมค่าตอบแทน 90,720 200,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 126,068 200,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0 20,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,094 50,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 70,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 0 0

โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาด 0 0
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 50,000 -100 %

5,120 0 0 %

0 10,000 -100 %

310,260 500,000 -60 %

353,286 800,000

19,957 20,000 -100 %

265,000 150,000 0 %

23,244 30,000 -66.67 %

128,100 100,000 0 %

316,992 600,000 -16.67 %

146,760 200,000 -50 %

29,500 30,000 0 %

0 20,000 0 %

929,553 1,150,000

0 20,000 -100 %

0 20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ

ปณิธาน         ศาสตราจารย์ ดร .สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

0 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์ อัครราชกุมารี

1,595 0

โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 169,770 200,000

รวมค่าใช้สอย 304,527 540,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 9,575 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 288,200 150,000

วัสดุก่อสร้าง 20,569 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 89,800 100,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 344,925.1 500,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 132,280 100,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 29,500 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,735 20,000

รวมค่าวัสดุ 934,584.1 910,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

1,419,919 2,362,000

3,500 0 0 %

0 0 0 %

7,000 0 0 %

0 10,000 -100 %

742,000 0 0 %

0 59,000 -100 %

0 0 0 %

30,000 0 0 %

22,000 0 0 %

0 15,000 -100 %

0 100,000 -100 %

804,500 184,000

0 7,038,000 -100 %

รวมงบด าเนินงาน 1,329,831.1 1,650,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอ้ีท างาน 0 0

เคร่ืองปรับอากาศ 28,000 0

โต๊ะท างาน 0 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกขยะ 0 0

รถส่วนกลาง 0 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เคร่ืองพ่นหมอกควัน 0 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 6,500 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0

เคร่ืองพิมพ์ 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 34,500 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาลต าบลท่ีวัง 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 7,038,000

804,500 7,222,000

6,045,294 13,580,320

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

6,045,294 13,580,320

0 0 100 %

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0

รวมงบลงทุน 34,500 0

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 5,030,634.1 4,101,240

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 0 30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ

ปณิธาน         ศาตราจารย์ ดร .สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

0 50,000

โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 0 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 100,000

รวมงบด าเนินงาน 0 100,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 0 100,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 5,030,634.1 4,201,240

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาแรงงานคนพิการ 0 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0

0 0

0 0

0 0

1,998,189 2,169,800 -86.32 %

89,903 90,000 -100 %

103,200 103,200 -100 %

238,560 260,400 -100 %

2,296,839 2,431,680 -71.13 %

208,832 216,960 -73.78 %

4,935,523 5,272,040

4,935,523 5,272,040

624,400 655,000 -100 %

121,200 84,000 -100 %

0 0 100 %

47,700 50,000 -100 %

793,300 789,000

รวมค่าใช้สอย 0 110,000

รวมงบด าเนินงาน 0 110,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 110,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 110,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 1,876,380 296,760

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 91,200 0

เงินประจ าต าแหน่ง 103,200 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 227,340 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,228,698 702,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 213,423 56,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,740,241 1,055,640

รวมงบบุคลากร 4,740,241 1,055,640

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 603,950 0

ค่าเช่าบ้าน 109,200 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 42,800 0

รวมค่าตอบแทน 755,950 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

29,938 250,000 -100 %

52,344 20,000 -100 %

404,574 883,000 -100 %

486,856 1,153,000

79,610 70,000 -100 %

479,999.11 560,409 -19.7 %

509,990 800,000 -100 %

8,830 70,000 -100 %

187,942.4 350,000 -100 %

0 10,000 -100 %

59,945 140,000 -100 %

0 5,000 -100 %

1,326,316.51 2,005,409

44,811.6 50,000 -100 %

44,811.6 50,000

2,651,284.11 3,997,409

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 27,272 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 116,700 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 327,122 0

รวมค่าใช้สอย 471,094 0

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 41,363 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 299,245.83 450,000

วัสดุก่อสร้าง 342,723 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 104,900 0

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 237,529.6 0

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,500 0

วัสดุอ่ืน 0 0

รวมค่าวัสดุ 1,075,261.43 450,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 36,471.67 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 36,471.67 0

รวมงบด าเนินงาน 2,338,777.1 455,000

งบลงทุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 0 %

47,000 0 0 %

0 0 0 %

700 0 0 %

0 36,400 -100 %

0 0 0 %

0 6,100 -100 %

0 7,500 -100 %

30,000 0 0 %

22,000 0 0 %

0 27,000 -100 %

10,000 0 0 %

0 100,000 -100 %

109,700 177,000

109,700 177,000

7,696,507.11 9,446,449

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอ้ีท างาน 3,500 0

เคร่ืองปรับอากาศ 0 0

โต๊ะท างาน 7,500 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 0 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 0 0

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 23,300 0

ตู้เหล็กส าหรับเก็บเคร่ืองบันทึก 0 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 30,000 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 21,000 0

เคร่ืองพิมพ์ 0 0

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 85,300 0

รวมงบลงทุน 85,300 0

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 7,164,318.1 1,510,640

งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 490,000 -100 %

0 490,000

0 490,000

648,896.96 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

648,896.96 0

648,896.96 0

648,896.96 490,000

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายชุมชนก้างปลา หมู่ท่ี 3 - หมู่ท่ี

 4
0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0

รวมงบลงทุน 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง 0 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าและไฟฟ้าส่องสว่างซอยเร่ิมพัฒนา หมู่ท่ี 2 0 109,076

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนครัวภู

ผา - บ้านจ่าวิทย์ หมู่ท่ี 2
0 694,126

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนวง

แหวนฝ่ังตะวันออก หมู่ท่ี 10
0 281,874

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนซอยบ้านนายป่ิน หมู่ท่ี 8 0 86,172

รวมเงินอุดหนุน 0 1,171,248

รวมงบเงินอุดหนุน 0 1,171,248

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 1,171,248

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

งบบุคลากร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

840,479 1,270,000 18.11 %

0 0 100 %

0 0 100 %

840,479 1,270,000

840,479 1,270,000

0 0 100 %

0 0

0 0

840,479 1,270,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 2,145,048

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 240,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 2,385,048

รวมงบบุคลากร 0 2,385,048

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 747,175 1,500,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาด 0 50,000

โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบ

วงจร
0 200,000

รวมค่าใช้สอย 747,175 1,750,000

รวมงบด าเนินงาน 747,175 1,750,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 200,000

รวมงบลงทุน 0 200,000

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 747,175 4,335,048
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

9,185,883.07 11,206,449

489,237 627,720 6.65 %

217,080 228,120 4.05 %

706,317 855,840

706,317 855,840

0 5,000 -100 %

0 0 100 %

62,700 96,000 25 %

0 0 100 %

0 4,000 -100 %

62,700 105,000

0 0 100 %

93,600 20,000 -100 %

0 110,000 -100 %

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 7,911,493.1 7,016,936

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 619,680 669,480

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 210,720 237,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 830,400 906,840

รวมงบบุคลากร 830,400 906,840

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 10,000

ค่าเช่าบ้าน 48,300 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,350 0

รวมค่าตอบแทน 50,650 140,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 30,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 37,500 0

ค่าจ้างเหมาแรงงานคนพิการ 0 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

11,700 30,000 0 %

0 0 100 %

3,900 20,000 -100 %

109,200 180,000

0 0 100 %

16,100 20,000 0 %

16,100 20,000

188,000 305,000

0 0 100 %

17,000 0 0 %

8,900 0 0 %

2,500 7,500 -100 %

0 0 0 %

28,400 7,500

28,400 7,500

922,717 1,168,340

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 62,170 30,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 20,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0

รวมค่าใช้สอย 99,670 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 40,000

รวมงบด าเนินงาน 150,320 260,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

โต๊ะท างาน 0 5,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0

เคร่ืองพิมพ์ 17,000 0

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 1,400 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,400 5,900

รวมงบลงทุน 18,400 5,900

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 999,120 1,172,740

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 30,000 -33.33 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 30,000 66.67 %

19,920 30,000 -100 %

0 30,000 -33.33 %

28,530 30,000 -100 %

0 0 100 %

48,450 150,000

48,450 150,000

48,450 150,000

971,167 1,318,340

200,640 210,000 4.76 %

200,640 210,000

200,640 210,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการคนไทยใจอาสา (เยาวชนรักษ์บ้านเกิด) 0 20,000

โครงการครอบครัวพ่ึงได้ 14,901 0

โครงการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 20,000

โครงการชุมชนปลอดขยะส่งเสริมส่ิงแวดล้อมในชุมชน 0 50,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลท่ีวัง 0 20,000

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเทศบาลต าบลท่ีวัง 0 50,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 0 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลท่ีวัง 0 20,000

โครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 0 0

โครงการหลาดหวันฉ่าย หนนสายวัฒนธรรม พลบค ่าท่ีหน้าพลับพลา 0 30,000

รวมค่าใช้สอย 14,901 260,000

รวมงบด าเนินงาน 14,901 260,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 14,901 260,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,014,021 1,432,740

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 194,760 220,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 194,760 220,000

รวมงบบุคลากร 194,760 220,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

200,640 210,000

3,212 84,000 -100 %

0 50,000 -100 %

3,212 134,000

3,212 134,000

3,212 134,000

0 139,000 -100 %

158,549 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

158,549 139,000

158,549 139,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 194,760 220,000

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลท่ีวังคัพ 300,982 0

โครงการส่งทีมกีฬาและกรีฑาร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนๆ 0 0

รวมค่าใช้สอย 300,982 0

รวมงบด าเนินงาน 300,982 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 300,982 0

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ 0 0

โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง 156,892.75 0

โครงการส่งเสริมและการเรียนรู้ประเพณีชักพระ 0 210,000

โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา 0 20,000

รวมค่าใช้สอย 156,892.75 230,000

รวมงบด าเนินงาน 156,892.75 230,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

65,000 65,000 -100 %

0 0 0 %

15,000 15,000 0 %

4,000 4,000 0 %

84,000 84,000

84,000 84,000

242,549 223,000

446,401 567,000

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอ าเภอทุ่งสง 0 0

โครงการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอ าเภอทุ่งสง 65,000 0

โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ 15,000 15,000

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน “ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าข้ึน

ธาตุ”
4,000 4,000

รวมเงินอุดหนุน 84,000 19,000

รวมงบเงินอุดหนุน 84,000 19,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 240,892.75 249,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 736,634.75 469,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 2,213,520

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 67,200

เงินประจ าต าแหน่ง 0 103,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 1,706,160

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 4,234,080

รวมงบบุคลากร 0 4,234,080

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน



64

ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 200,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 187,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 45,000

รวมค่าตอบแทน 0 442,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 300,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 30,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 20,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 600,000

รวมค่าใช้สอย 0 950,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0 700,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 50,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 300,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 60,000

วัสดุอ่ืน 0 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 1,125,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 960,000 -100 %

รวมงบด าเนินงาน 0 2,517,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เคร่ืองเจาะดิน 0 6,981

เคร่ืองตบดิน 0 21,000

เคร่ืองตัดผิวจราจร 0 38,500

ครุภัณฑ์โรงงาน

เคร่ืองเจีย/ตัดแบบมือถือ 0 2,450

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 0 8,900

สว่านไร้สาย 0 3,540

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 34,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 22,000

เคร่ืองพิมพ์ 0 6,300

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 148,671

รวมงบลงทุน 0 148,671

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 6,899,951

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านหนองต าเสา หมู่ท่ี 5 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงการติดต้ังราวกันตกบริเวณริมฟุตบาท ถนนสาย 403 (สายเก่า) หมู่ท่ี

 1
0 100,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างทางลาดคนพิการส านักงานเทศบาลต าบลท่ีวัง 0 175,000

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังท่ี 2  หมู่ท่ี 2 0 3,215,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสมบูรณ์ ดวงแก้ว หมู่

ท่ี 7
0 590,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายส าราญ คงหนอน หมู่

ท่ี 7
0 752,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดิเรก หมู่ท่ี 10 0 1,233,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสันติ เช้ือนุช หมู่

ท่ี 4
0 616,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเร่ิมพัฒนา ซอย 1 หมู่ท่ี 2 0 1,543,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านเพ่ือนทวี ซอย 1 

หมู่ท่ี 1
0 322,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้าสิบ ซอย 1 ตอน 2 หมู่

ท่ี 9
0 1,644,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายย้ิม

 หมู่ท่ี 11
0 1,290,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอู่วันชัย 

หมู่ท่ี 7
0 1,172,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

280,600 0 0 %

420,514 0 0 %

โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม หมู่ท่ี

 5
0 249,000

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ถนนสายทองเน้ือเก้า หมู่ท่ี 9 0 919,000

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคลองวังไทร หมู่ท่ี 10 0 458,000

โครงการบุกเบิกถนนสายควนหลวงนาย ซอย 1 ตอน 2 หมู่ท่ี 11 0 126,000

โครงการบุกเบิกถนนสายในค่าย–ถ ้าตลอด ซอย 2 หมู่ท่ี 10 0 536,000

โครงการบุกเบิกถนนสายในค่าย-ถ ้าตลอด ซอย 3 หมู่ท่ี 10 0 210,000

โครงการบุกเบิกถนนสายเภาลาย ซอย 4 ตอน 2 หมู่ท่ี 11 0 117,000

โครงการบุกเบิกถนนสายไร่เหนือ - ควนม่วง ซอย 1 หมู่ท่ี 6 0 118,000

โครงการบุกเบิกถนนสายอู่วันชัย-โรงประชุม หมู่ท่ี 7 0 610,000

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฉาง-

ควนปลิง ซอย 1 หมู่ท่ี 4
0 228,000

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฉาง-

ควนปลิง ซอย 1/1 หมู่ท่ี 4
0 358,000

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายเภาลาย ซอย 4 หมู่ท่ี 11 0 126,000

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองธง หมู่ท่ี 5 0 272,000

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายวังขวัญ ซอย 3 หมู่ท่ี 8 0 65,000

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนรัก หมู่ท่ี 8 0 521,000

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าไฟ-ไร่เหนือ หมู่ท่ี 6 0 1,703,000

โครงการวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพักถนนสายบังคับคดี หมู่ท่ี 7 0 916,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวนทอง หมู่ท่ี 4 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสาคร รักษ์วงศ์ หมู่ท่ี 2 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 1,055,000 -100 %

0 462,000 -100 %

0 2,200,000 -100 %

0 2,836,000 -100 %

0 293,000 -100 %

0 410,000 -100 %

447,600 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 490,000 -100 %

0 490,000 -100 %

0 490,000 -100 %

0 179,591 -100 %

0 0 0 %

227,600 0 0 %

0 123,000 -100 %

275,039 0 0 %

0 158,000 -100 %

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชายคลอง ซอย 3/1 หมู่ท่ี

 1
0 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนายคล้อย หมุนวัง หมู่ท่ี 1 0 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายป่าสาคู-บ้านในค่าย หมู่ท่ี

 10
0 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังไทร-ชองลม หมู่ท่ี 8 0 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกตคอนกรีตสายครัวภูผา-บ้านจ่าวิทย์ 

ซอย 1 หมู่ท่ี 1
0 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าสายเดชพิชัยอุทิศ หมู่ท่ี 7 0 0

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านช่องหมี (ถ ้าประดู่) หมู่ท่ี 10 0 0

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนรัก หมู่ท่ี 8 0 676,000

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านถ ้าประดู่ หมู่ท่ี 10 0 676,000

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบนควน หมู่ท่ี 9 0 676,000

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายคลองทราย หมู่ท่ี 11 0 0

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายควนอิฐ หมู่ท่ี 1 0 0

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายควนอิฐ-เขาโร หมู่ท่ี 11 0 0

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายโพรงงู ซอย 1 หมู่ท่ี 2 0 0

โครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค สายควนพล ซอย 1 หมู่ท่ี  2 220,800 0

โครงการบุกเบิกถนนสายซอยโพรงงู-โคกเมา หมู่ท่ี 2 0 0

โครงการบุกเบิกถนนสายถ ้าชวน ตอน 2 หมู่ท่ี 8 0 0

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายกระจ่าง หมู่ท่ี 8 0 0

โครงการบุกเบิกถนนสายโพรงงู ซอย 2 หมู่ท่ี 2 0 0
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 393,000 -100 %

0 129,000 -100 %

0 322,000 -100 %

0 48,000 -100 %

0 705,000 -100 %

0 36,000 -100 %

0 494,000 -100 %

0 88,000 -100 %

0 49,000 -100 %

0 423,000 -100 %

120,000 0 0 %

1,771,353 12,833,591

1,771,353 12,833,591

1,771,353 12,833,591

1,771,353 12,833,591

0 0 100 %

0 0

0 0

โครงการบุกเบิกถนนสายโพรงงู ซอย 3 หมู่ท่ี 1- หมู่ท่ี 2 0 0

โครงการบุกเบิกถนนสายหนองต าเสา ซอย 3 หมู่ท่ี 5 0 0

โครงการปรับปรุงถนนสายควนพล ซอย 1 (ตอน2) หมู่ท่ี 2 0 0

โครงการปรับปรุงถนนสายควนพล ซอย 2 (ตอน 2) หมู่ท่ี 5 0 0

โครงการปรับปรุงถนนสายควนพล-ควนกอ ซอย 1 หมู่ท่ี 2 0 0

โครงการปรับปรุงถนนสายทองเน้ือเก้า ซอย 1 (ตอน 2) หมู่ท่ี 9 0 0

โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองเสม็ด หมู่ท่ี 2 0 0

โครงการปรับปรุงถนนสายหนองธง ซอย 1 หมู่ท่ี 5 0 0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสวนปาล์ม หมู่ท่ี 5 0 0

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาออก-แสงทอง หมู่ท่ี 7 0 0

โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายบ้านนายคล้อย 

หมุนวัง หมู่ท่ี 1
0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 220,800 22,212,000

รวมงบลงทุน 220,800 22,212,000

รวมงานก่อสร้าง 220,800 22,212,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 220,800 29,111,951

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 238,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 238,560

รวมงบบุคลากร 0 238,560
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

59,700 10,000 -100 %

0 110,000 0 %

0 20,000 -100 %

0 0 100 %

0 50,000 -100 %

0 0 100 %

59,700 190,000

0 0 100 %

0 0

59,700 190,000

0 0 0 %

0 0

0 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0

ค่าจ้างเหมาแรงงาน 0 110,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล เพ่ือ

ประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมท าแปลงสาธิต

การเกษตร

9,450 0

โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้าผักสวนครัวร้ัวกินได้ 0 20,000

โครงการสุขภาพถ้วนหน้าผักสวนครัวร้ัวกินได้ 0 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ) 0 50,000

รวมค่าใช้สอย 9,450 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 20,000

รวมงบด าเนินงาน 9,450 200,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เคร่ืองสูบน ้า แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซินสูบน ้าได้ 450 ลิตรต่อนาที 6,500 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,500 0

รวมงบลงทุน 6,500 0
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ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

59,700 190,000

59,700 190,000

71,734,598.79 105,978,000

รวมแผนงานการเกษตร 15,950 438,560

รวมทุกแผนงาน 66,701,207.86 108,752,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 15,950 438,560
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  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
อ ำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 108,752,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 24,263,547 บาท 

  งบกลาง รวม 24,263,547 บาท 

   งบกลาง รวม 24,263,547 บาท 

   ค่ำช ำระหนี้เงินกู้ จ ำนวน 224,160 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำช ำระเงินต้นเงินกู้ ก.ส.ท.โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนวังยวน ปีที ่4 ตำมสัญญำกู้เงินเลขท่ี 1764/84/2560  
ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2560  (กองคลัง) 

      

   ค่ำช ำระดอกเบี้ย จ ำนวน 42,296 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำช ำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนวังยวน ปีที ่3 ตำมสัญญำกูเ้งินเลขท่ี 1764/84/2560  
ลงวันที่  6  มิถุนำยน  2560 (กองคลัง) 

      

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 560,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงเทศบำล
เพ่ือเป็นสวัสดิกำร โดยค ำนวณอัตรำสมทบจำกฐำนค่ำใช้จ่ำยหมวด
ค่ำจ้ำงชั่วครำว ตำมอัตรำที่ก ำหนด (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินทดแทนลูกจ้ำงจำกกำรบำดเจ็บหรือเสียชีวิตจำกกำร
ปฏิบัติงำน  
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ ว4172  ลงวนัที่  24  ธันวำคม  2561  
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 15,616,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อำยุที่มีสิทธิได้รับโดยใช้ฐำนข้อมูลจ ำนวน
ผู้สูงอำยุตำมประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยค ำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยกำร
เพ่ิมข้ึน 3 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจ ำนวนผู้สูงอำยุที่ได้บันทึกในระบบ
สำรสนเทศกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจำกประกำศบัญชีรำยชื่อฯ   
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/
ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎำคม 2564 เรื่อง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้
พิกำรและทุพพลภำพ โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และโครงกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่
ผู้สูงอำยุ  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

      

   เบี้ยยังชีพควำมพิกำร จ ำนวน 3,950,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิกำรที่มีสิทธิได้รับ โดยใชฐ้ำนข้อมูล
จ ำนวนผู้พิกำรตำมประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยควำมพิกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยค ำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยกำร
เพ่ิมข้ึน 3 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจ ำนวนผู้พิกำรที่ได้บันทึกในระบบ
สำรสนเทศกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจำกประกำศบัญชีรำยชื่อฯ   
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/
ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎำคม 2564 เรื่อง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ 
ผู้พิกำรและทุพพลภำพ โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และโครงกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่
ผู้สูงอำยุ  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 180,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตำมบัญชีรำยชื่อที่ได้รับอนุมัติ
จำกผู้บริหำร  
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/
ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎำคม 2564 เรื่อง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้
พิกำรและทุพพลภำพ โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และโครงกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่
ผู้สูงอำยุ(ส ำนักปลัดเทศบำล)   

      

   เงินส ำรองจ่ำย จ ำนวน 1,000,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสำธำรณภัยเกิดข้ึน หรือกรณี
กำรป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสำธำรณภัย หรือคำดว่ำจะเกิด 
สำธำรณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนเป็นส่วนรวมได้ 

      

   รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรจรำจร  
ที่ประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น กำรทำสีตีเส้น สัญญำณไฟ
จรำจร สำมเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ำยจรำจร กระจกโค้งจรำจร กระบองไฟ
จรำจร กรวยจรำจร แผงกั้นจรำจร แผงพลำสติกใส่น ้ำ เสำล้มลุก
จรำจร เสื้อจรำจร ยำงชะลอควำมเร็วรถ เป็นต้น จ่ำยจำกค่ำปรับ 
ที่ได้รับจำกผู้กระท ำผิดพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ.2552    
ประกอบหนังสือกระทรวงมหำดไทย (ด่วนมำก)ที่ มท 0808.2/ว3892   
ลงวันที่  28  มิถุนำยน  2562   (ส ำนักปลัดเทศบำล)  

      

    ค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย จ ำนวน 83,931 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่ง 
ประเทศไทย ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรำยได้จริงไม่รวมเงิน
อุดหนุน  เงินกู้ ของปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
(50,258,039.48 x 0.00167)  
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-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท.0313.4/ว 889  
ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2538 และตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0313.4/ว 2787  
ลงวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2542 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

    เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 444,600 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำแบบรำยเดือนของลูกจ้ำงประจ ำ
กองช่ำง ซึ่งมีสิทธิได้รับตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยบ ำเหน็จ
ลูกจ้ำงของหน่วยงำนกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

      

    เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ ำนวน 1,732,560 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นในอัตรำร้อยละสำมของประมำณกำรรำยรับตำมงบประมำณ
กำรรำยรับไม่รวมเงินอุดหนุน พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้  
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.5/ว31  
ลงวันที่ 21 ตุลำคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรส่งเงินสมทบ
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 

      

    เงินสมทบหลักประกันสุขภำพ จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น  
หรือพ้ืนที่ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ (สปสช.) (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
เทศบำลต ำบลที่วัง  หน้ำที่  203  ล ำดับที่ 4 

      

   เงินช่วยพิเศษ       

    เงินช่วยค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำน จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินส ำหรับช่วยเหลือค่ำท ำศพพนักงำนเทศบำลที่เสียชีวิต

ระหว่ำงรับรำชกำร (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
      

    เงินช่วยค่ำท ำศพพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินส ำหรับช่วยเหลือค่ำท ำศพพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ลูกจ้ำงที่
เสียชีวิตระหว่ำงรับรำชกำร (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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    เงินช่วยค่ำท ำศพลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินส ำหรับช่วยเหลือค่ำท ำศพลูกจ้ำงประจ ำที่เสียชีวิต
ระหว่ำงรับรำชกำร (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



77 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป รวม 11,633,520 บาท 

  งบบุคลากร รวม 8,893,020 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท 

   เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 756,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนของผู้บริหำรท้องถิ่น ได้แก่  
นำยกเทศมนตรี และรองนำยกเทศมนตรี ตำมอัตรำที่ระเบียบก ำหนด    
(1) เงินเดือนนำยกเทศมนตรีในอัตรำเดือนละ 30,000 บำท  
เป็นเงิน   360,000 บำท 
(2) เงินเดือนรองนำยกเทศมนตรีในอัตรำเดือนละ 16,500 บำท  
จ ำนวน 2 อัตรำ  เป็นเงิน 396,000 บำท 

      

   ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 240,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี/ 
รองนำยกเทศมนตรี ตำมอัตรำที่ระเบียบก ำหนด    
(1) ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี   
อัตรำเดือนละ 8,000 บำท  เป็นเงิน 96,000 บำท 
(2) ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยกเทศมนตรี  
อัตรำเดือนละ 6,000 บำท จ ำนวน  2  อัตรำ  
เป็นเงิน  144,000 บำท 

      

   ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 240,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษของผู้บริหำร  ได้แก่  
นำยกเทศมนตรี  รองนำยกเทศมนตรี ตำมอัตรำที่ระเบียบก ำหนด    
(1) ค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี  
อัตรำเดือนละ 8,000 บำท เป็นเงิน 96,000 บำท 
(2) ค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยกเทศมนตรี   
อัตรำเดือนละ 6,000 บำท จ ำนวน  2 อัตรำ    
เป็นเงิน  144,000 บำท 
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ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 216,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี   
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  ตำมอัตรำที่ระเบียบก ำหนด    
(1) ค่ำตอบแทนเลขำนุกำร  อัตรำเดือนละ 10,500 บำท    
จ ำนวน  1  อัตรำ  เป็นเงิน 126,000 บำท 
(2) ค่ำตอบแทนที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  
อัตรำเดือนละ 7,500 บำท จ ำนวน 1  อัตรำ   
เป็นเงิน  90,000 บำท 

      

   
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จ ำนวน 1,620,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล ตำมอัตรำที่ระเบียบ
ก ำหนด        
(1) ค่ำตอบแทนประธำนสภำเทศบำล  
อัตรำเดือนละ 16,500 บำท เป็นเงิน 198,000 บำท 
(2) ค่ำตอบแทนรองประธำนสภำเทศบำล 
อัตรำเดือนละ 13,500 บำท  เป็นเงิน 162,000  บำท 
(3) ค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล อัตรำเดือนละ 10,500 บำท  
จ ำนวน  10  คน  เป็นเงิน  1,260,000 บำท 

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,821,020 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 3,746,400 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำลของส ำนักปลัดเทศบำล
พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปีตำมต ำแหน่งและอัตรำที่ก.ท.ก ำหนด  
ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลังพนักงำนเทศบำล 3 ปี  

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 151,200 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว ค่ำตอบแทนพิเศษ เงินเพ่ิม
ส ำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำลรับรอง
ให้แก่พนักงำนเทศบำล 
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   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 187,200 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนเทศบำล ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยเงินเดือนเงินประจ ำต ำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำย
เดือน 

      

   ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 317,520 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงของลูกจ้ำงประจ ำส ำนักปลัดเทศบำล   
พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปีตำมบัญชีก ำหนดต ำแหน่งที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด จ ำนวน 1 อัตรำ 

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,324,080 บำท 

      

   -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   และพนักงำนจ้ำงทั่วไปของส ำนัก
ปลัดเทศบำล  ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 94,620 บำท 

      
  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว ของพนักงำนจ้ำงตำม

ภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
      

  งบด าเนินงาน รวม 2,647,800 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 517,800 บาท 

   ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 170,000 บำท 

      

  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  
จ านวน 100,000 บาท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีส ำหรับพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำน
จ้ำง สังกัดเทศบำลต ำบลที่วัง ตำมเงื่อนไขประกำศคณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนเทศบำล เรื่องก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงและ
พนักงำนจ้ำงของเทศบำล พ.ศ. 2558 
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
จ านวน 50,000 บาท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐตำม
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พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังที่ กค 0402.5/ว 156  
ลงวันที่  19 กันยำยน  2560 และประกำศเทศบำลต ำบลที่วัง   
เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุ
ภำครัฐ 
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ จ านวน  10,000 บาท   
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสมนำคุณกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ของเทศบำลต ำบล  
ที่วัง  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด จ านวน 5,000 บาท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำง
ละเมิดท่ีเทศบำลต ำบลที่วังแต่งตั้ง 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จ านวน 5,000 บาท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยที่ทำง
เทศบำลต ำบลที่วังแต่งตั้ง 

   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำนเทศบำล   พนักงำนจ้ำง   ลูกจ้ำงประจ ำ ที่ได้รับค ำสั่งให้
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรหรือในวันหยุดรำชกำร  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2559 

      

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 288,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำล  
ที่มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 49,800 บำท 

      
  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำน

เทศบำล/ลูกจ้ำงประจ ำ ที่มีสิทธิได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
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ด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลำงด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่องประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.3/
ว 1013 ลงวันที ่18 กุมภำพันธ์ 2559 เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 4522  ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน และหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

   ค่าใช้สอย รวม 945,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เช่น ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำเบี้ย
ประกัน  ค่ำธรรมเนียมติดตั้งไฟฟ้ำ   ค่ำจ้ำงเหมำติดตั้งระบบเสียงตำม
สำยภำยในส ำนักงำน ค่ำเข้ำเล่มเย็บปกหนังสือ  ค่ำถ่ำยเอกสำรของทำง
รำชกำร  ค่ำจ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิลในกำรจัดกำรประชุมต่ำงๆ ค่ำบันทึก
ข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่ำธรรมเนียมต่ำง ค่ำจ้ำงเหมำ
แรงงำน ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่ 
มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกรำคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่
เบิกจ่ำยในลักษณะใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค ฯลฯ และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ว4044   
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชน
และกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  ค่ารับรอง จ านวน 30,000 บาท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำพิมพ์เอกสำร ฯลฯ รวมทั้ง
ค่ำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่นซึ่งจ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรเลี้ยงรับรองกำร
ต้อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคลที่มำนิเทศ เยี่ยมชม และทัศนศึกษำดูงำน
กำรจัดประชุมต่ำง ๆ ที่เทศบำลเป็นเจ้ำภำพในกำรประชุม   
ค่าเลี้ยงรับรอง จ านวน 20,000 บาท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่นหรือ
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คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน หรือกำรประชุม
ต่ำง ๆ ที่ทำงเทศบำลจัดขึ้น เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม  
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรเลี้ยงรับรอง ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 150,000 บาท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำและกำรจัดงำนรัฐพิธีและวัน
ส ำคัญต่ำง ๆ และโครงกำร/กิจกรรมตำมพระรำชด ำริหรือหนังสือสั่งกำร
เร่งด่วนต่ำง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับงำนรัฐพิธี  ค่ำจัดเตรียมและตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำจัดซื้อธงต่ำงๆ ป้ำยสัญลักษณ์ ดอกไม้ ธูป เทียน            
พวงมำลำ พำนพุ่มถวำยสักกำระ ฯลฯ ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้องจ่ำยใน
กำรจัดงำน  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกตั้ง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง สมำชิกสภำเทศบำลและ
ผู้บริหำร ที่มีต ำแหน่งว่ำง เช่น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์   
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรจัดกำร
เลือกตั้งรวมทั้งกำรสนับสนุนในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ฯลฯ  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง หน้ำที่ 217 ล ำดับที่ 22 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  
ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน   และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ๆ ฯลฯ  ของผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ที่เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำร 
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-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมของผู้บริหำร
ท้องถิ่น สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและ
พนักงำนจ้ำง ที่เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557   

      

    โครงกำร "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร "หนึ่งใจ...ให้
ธรรมะ"  เช่น  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำท ำป้ำยโครงกำร ค่ำจัดเตรียม
และตกแต่งสถำนที่ ดอกไม้ ธูป เทียน ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรจัดโครงกำร ฯลฯ   
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย    
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม   
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง หน้ำที่ 188 ล ำดับที่ 1 

      

    โครงกำรจิตอำสำ "เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ" จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม ตำมโครงกำร จิตอำสำ "เรำ
ท ำควำมดี ด้วยหัวใจ" เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ  
ตำมแนวพระรำชด ำริ เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำจัดเตรียมและตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ  และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรจัดโครงกำร ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง หน้ำที่ 218 ล ำดับที่ 30 
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    โครงกำรท ำดีเพ่ือพ่อหลวง (5 ธันวำ) จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ตำมโครงกำรท ำดีเพ่ือ
พ่อหลวง (5 ธันวำ)  เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำจัดเตรียมและตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ  และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรจัดโครงกำร ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 หน้ำที่ 30 ล ำดับที่ 1 

      

    โครงกำรปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจ ำปีของชำติ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ตำมโครงกำรปลูก
ต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจ ำปีของชำติ พ.ศ.2565  เช่น ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำพันธ์ไม้ ค่ำจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม  
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ  และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรจัด
โครงกำร ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6  พ.ศ.2564  หน้ำที่ 27 ล ำดับที่ 1 

      

    โครงกำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหำ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ตำมโครงกำรปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหำ เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำพันธ์ไม้ ค่ำจัด 
เตรียมสถำนที่ ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ   
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรจัดโครงกำร ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564  หน้ำที่ 27 ล ำดับที่ 2 
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โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ "พระ
รำชินี" 3 มิถุนำยน 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ "พระรำชินี" 3 มิถุนำยน เช่น กล้ำไม้
ต่ำงๆ ปุ๋ยเคมี/ชีวภำพ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำท ำป้ำยโครงกำร ค่ำ
จัดเตรียม และตกแต่งสถำนที่ ค่ำจัดซื้อธงต่ำงๆ ป้ำยสัญลักษณ์ 
ดอกไม้ ธูป เทียน พำนพุ่มถวำยสักกำระ ค่ำอำหำรว่ำง  
ค่ำเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรจัด   
โครงกำร ฯลฯ   
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่ง   
นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง หน้ำที่ 220 ล ำดับที่ 36 

      

    
โครงกำรฝึกอบรม กำรเพ่ิมประสิทธิภำพเพ่ือกำรพัฒนำตนเอง  
สู่กำรพัฒนำท้องถิ่นของเทศบำลต ำบลที่วัง 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรม กำรเพ่ิมประสิทธิภำพเพ่ือ
กำรพัฒนำตนเอง สู่กำรพัฒนำท้องถิ่นของเทศบำลต ำบลที่วัง 
ประจ ำปี พ.ศ.2565 ในกำรจัดอบรมสัมมนำทัศนศึกษำดูงำนให้แก่
ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ  
พนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำของที่ระลึกในกำรศึกษำดูงำน  
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำท่ีพัก ค่ำพำหนะ  
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในโครงกำร ฯลฯ   
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557   
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 10   
ล ำดับที่ 1 
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โครงกำรพัฒนำภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดศำสนสถำน เนื่องในโอกำสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรพัฒนำภูมิทัศน์ ท ำควำม
สะอำดศำสนสถำน เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำท ำป้ำย
โครงกำร ค่ำจัดเตรียม และตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำรว่ำง  
ค่ำเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรจัด   
โครงกำร ฯลฯ   
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่ง   
นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 30 ล ำดับที่ 2 

      

    โครงกำรวันท้องถิ่นไทย จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย  
วันที่ 18 มีนำคมของทุกปี เช่น ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม  
ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำพำนพุ่มดอกไม้ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในโครงกำรฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง หน้ำที่ 216  ล ำดับที่ 19 

      

    โครงกำรวันเทศบำล จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันเทศบำล 24 เมษำยน ของ
ทุกปี เช่น ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในโครงกำรฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง หน้ำที่ 217 ล ำดับที่ 20 

    
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล 
พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล  และพนักงำนจ้ำง  
เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำของที่ระลึกในกำรศึกษำดูงำน ค่ำวัสดุอุปกรณ์ใน
กำรอบรม ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำท่ีพัก ค่ำพำหนะ  
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในโครงกำร  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557   
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง หน้ำที่ 216  ล ำดับที่ 18 

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ช ำรุด
เสียหำยจ ำเป็นต้องบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น เครื่องถ่ำยเอกสำร  เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์  
รถจักรยำนยนต์ โต๊ะ เก้ำอ้ี เครื่องปรับอำกำศ มิเตอร์ไฟฟ้ำ   
มิเตอร์น ้ำ และครุภัณฑ์อ่ืนๆ ฯลฯ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 395,000 บาท 

   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ   เช่น  สำยไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์
ไฟ ถ่ำนไฟ  แบตเตอรี่ หลอดไฟ ฯลฯ  และวัสดุไฟฟ้ำอ่ืนๆ    
ที่จ ำเป็นต้องใช้ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เช่น  ถ้วยชำม แก้วน ้ำ  
จำน  ชุดกำแฟ  ช้อน ถังน ้ำสแตนเลส น ้ำยำและอุปกรณ์ 
ท ำควำมสะอำด ไม้กวำดดอกหญ้ำ กระดำษช ำระ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  เช่น ไม้ต่ำง ๆ สี แปรงทำสี  
ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทรำย บล็อก แผ่นเหล็ก เสำเหล็ก คีม
เหล็กเส้น  ทินเนอร์  ตะปู  ค้อน และวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่งตลอดจนอุปกรณ์และ 
เครื่องอะไหล่  รถยนต์   เช่น  แบตเตอรี่  ยำงนอก ยำงใน กระจก  
ไส้กรอง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น ้ำมัน
เชื้อเพลิง น ้ำมันหล่อลื่น น ้ำมันเครื่อง  สำรหล่อลื่น ฯลฯ ส ำหรับรถยนต์
ที่ใช้ปฏิบัติงำนของส ำนักปลัดเทศบำล 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น พันธ์พืช ปุ๋ย ยำป้องกันและ 
ก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เครื่องมือเกษตร ฯลฯ  
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษโปสเตอร์  
พู่กัน สี ฟิล์ม วัสดุบันทึกภำพ  รูปสีหรือขำวด ำที่ได้จำกกำร
ล้ำง อัด ขยำย ขำตั้งกล้อง เลนส์ซูม และอ่ืนๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ์   
แผ่นวีซีดีหรือจำนบันทึกข้อมูล  คีย์บอร์ด เม้ำส์  แผ่นกรองแสง 
เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ไฟล์ดิจิตอล และอ่ืนๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 790,000 บาท 

   ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 500,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับอำคำรส ำนักงำน อำคำร 
สิ่งปลูกสร้ำงอ่ืน  รวมถึงทรัพย์สินต่ำง ๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
เทศบำลและจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสำธำรณะซึ่งเกินสิทธิ์ 
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   ค่ำน ้ำประปำ ค่ำน ้ำบำดำล จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน ้ำประปำส ำหรับอำคำรส ำนักงำน อำคำร 
สิ่งปลูกสร้ำงอ่ืน  รวมถึงทรัพย์สินต่ำง ๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
เทศบำลฯ 

      

   ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรสำร ที่ใช้ในหน่วยงำนต่ำงๆ  

ในกำรติดต่อรำชกำรของส ำนักงำนเทศบำล 
      

   ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 100,000 บำท 

      
  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดส่งไปรษณีย์  จัดซื้อดวงตรำไปรษณีย์   

เช่ำตู้ไปรษณีย์ของเทศบำล  ธนำณัติ ฯลฯ 
      

   ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 150,000 บำท 

      
  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่ำเช่ำสัญญำณ

ระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงและอ่ืน ๆ 
      

  งบลงทุน รวม 85,700 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 85,700 บาท 

   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    เก้ำอ้ีท ำงำน จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีท ำงำนแบบมีพนักพิงและที่พัก
แขน จ ำนวน 1 ตัว ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของส ำนัก
ปลัดเทศบำล ไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ โดยขอจัดซื้อ
ตำมรำคำในท้องถิ่นด้วยควำมประหยัด   
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    ตู้เก็บเอกสำร จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 2 ประตู บำนเลื่อน ปรับระดับ
ได้ 4 ชั้น จ ำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,500  บำท ส ำหรับใช้ปฏิบัติงำนในส ำนัก
ปลัดเทศบำล  
-ไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ โดยจัดซื้อ
ตำมรำคำท้องถิ่นด้วยควำมประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
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ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 17,700 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำนเหล็ก
ขนำด 4 ฟุต จ ำนวน 3 ตัว ๆ ละ 5,900 บำท ส ำหรับใช้ปฏิบัติงำนใน
ส ำนักปลัดเทศบำล  
-ไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ โดยจัดซื้อ
ตำมรำคำท้องถิ่นด้วยควำมประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว       

    คูลเลอร์น ้ำร้อน จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อคูลเลอร์น ้ำร้อน ขนำด ไม่น้อย
กว่ำ 14 ลิตร จ ำนวน 1 เครื่อง ไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ โดยขอจัดซื้อตำมรำคำในท้องถิ่นด้วยควำมประหยัด   
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบลที่
วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 36 ล ำดับที่ 1 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 23,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำน
ประมวลผล  รำคำ 23,000 บำท จ ำนวน  1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้   
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ พ้ืนฐำนไม่น้อย 
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กว่ำ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้
ควำมสำมำรถใน กำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 6 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้  
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมี
ควำมสำมำรถในกำรใช้ หน่วยควำมจ ำแยกจำกหน่วยควำมจ ำหลัก
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดง ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
– มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อย
กว่ำ 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือ
ภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่ำย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
- มีจอแสดงภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว ควำมละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)  
- สำมำรถใช้งำน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์     
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 



93 
 

    เครื่องพิมพ์ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 15,000 บำท โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier และ Scanner  
ภำยในเครื่องเดียวกัน  
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำ
ต่อนำที(ppm)  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อ
นำท ี(ppm)  
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 256 MB  
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ และ สี) ได้  
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
- สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ  
- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ  
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ  
10/100 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้
งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น  
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    โครงกำรจัดงำนรัฐพิธี จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  โครงกำรจัดงำนรัฐพิธี 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอทุ่งสงในกำรจัดงำน
รัฐพิธีประจ ำปี 2565 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ.2563 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง  หน้ำที่ 220 ล ำดับที่ 39 
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 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,974,336 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,483,436 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,483,436 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 815,916 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำลของกองยุทธศำสตร์และ
งบประมำณพร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี  ตำมต ำแหน่งและอัตรำที่  
ก.ท.ก ำหนด  ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลังพนักงำนเทศบำล 3 ปี 

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 62,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน ของพนักงำนเทศบำล  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และมีสิทธิ 
ได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือน 

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 569,160 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   และพนักงำนจ้ำงทั่วไปของกองยุทธศำสตร์
และงบประมำณ  ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 36,360 บำท 

      
  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว ของพนักงำนจ้ำงตำม

ภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
      

  งบด าเนินงาน รวม 485,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท 

   ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ จ ำนวน 5,000 บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่หรือคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่   
19 กันยำยน  2560 และประกำศเทศบำลต ำบลที่วัง  
เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุ
ภำครัฐ 
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   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง ที่ได้รับค ำสั่งให้
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรหรือในวันหยุดรำชกำร ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำน 
นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำล  
ที่มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำน
เทศบำล/ลูกจ้ำงประจ ำ ที่มีสิทธิได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลำงด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่องประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559 เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 4522  ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน และหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

   ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำ  
ค่ำจ้ำงจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์  ค่ำจัดท ำแผ่นสปอร์ต
ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำสัญญำณ
วิทยุ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำพ้ืนที่เว็บไซต์และกำรต่ออำยุโดเมนเนม  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำซ่อมแซมหอกระจำยข่ำวประจ ำ
หมู่บ้ำน ค่ำจ้ำงเหมำส ำหรับกำรวิจัยเพื่อประเมินควำมพึงพอใจของ
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ผู้รับบริกำรที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่ำถ่ำยเอกสำรทำง
วิชำกำร ค่ำเข้ำเล่มเย็บปกหนังสือฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกรำคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะใช้สอย วัสด ุ 
และค่ำสำธำรณูปโภค ฯลฯ และหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที ่มท 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์
กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมคณะกรรมกำรหรือ
คณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน หรือกำรประชุมต่ำง ๆ ที่ทำงเทศบำลจัด
ขึ้นเช่นค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม  
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรเลี้ยงรับรอง ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยจัดท ำเอกสำรเผยแพร่กำรด ำเนินงำน จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำเอกสำรเผยแพร่กำรด ำเนินงำนและกิจกรรมของ
เทศบำลต ำบลที่วัง เช่น ค่ำจัดท ำวำรสำร ปฏิทินประชำสัมพันธ์ผลกำร
ด ำเนินงำนของเทศบำลประจ ำปี  ให้กับประชำชน เพ่ือน ำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง หน้ำที่ 224 ล ำดับที่ 6  

      

    ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  
ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน   และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ๆ ฯลฯ  ของ พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่เบิกจ่ำยได้ตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร 
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-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมของ พนักงำน
เทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557   

      

    โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบำลต ำบลที่วัง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) เทศบำลต ำบลที่วัง เช่น ค่ำจ้ำงจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บ
เล่ม ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรว่ำงในกำรจัดประชุมประชำคม ประชุม
คณะกรรมกำรฯ  และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นต้องจ่ำยในโครงกำร ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ของ อปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 หน้ำที่ 31 ล ำดับ 3 

      

    โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยประชำสัมพันธ์เทศบำลต ำบลที่วัง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรพัฒนำเครือข่ำย
ประชำสัมพันธ์เทศบำลต ำบลที่วัง เช่น ค่ำวิทยำกร  ค่ำอำหำร   
ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่
จ ำเป็นต้องจ่ำยในโครงกำร ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ของ อปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง หน้ำที่ 215 ล ำดับที่ 12 
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   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ช ำรุด
เสียหำยจ ำเป็นต้องบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอำกำศ  โต๊ะ เก้ำอ้ี และ
ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ฯลฯ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 

   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ   เช่น   สำยไฟ ปลั๊กไฟ  
สวิตซ์ไฟ ถ่ำนไฟ  แบตเตอรี่ หลอดไฟ ฯลฯ  และวัสดุไฟฟ้ำอ่ืนๆ    
ทีจ่ ำเป็นต้องใช้ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  เช่น ไม้ต่ำง ๆ สี แปรงทำสี  
ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทรำย บล็อก แผ่นเหล็ก เสำเหล็ก คีม
เหล็กเส้น  ทินเนอร์  ตะปู  ค้อน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษ
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม วัสดุบันทึกภำพ  รูปสีหรือขำวด ำที่ได้จำกกำร
ล้ำง อัด ขยำย ขำตั้งกล้อง เลนส์ซูม และอ่ืนๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ์   
แผ่นวีซีดีหรือจำนบันทึกข้อมูล  คีย์บอร์ด เม้ำส์  แผ่นกรองแสง 
เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ไฟล์ดิจิตอล และอ่ืนๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบลงทุน รวม 5,900 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 5,900 บาท 

   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 5,900 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำนเหล็ก
ขนำด 4 ฟุต จ ำนวน 1 ตัว ส ำหรับใช้ปฏิบัติงำนในกองยุทธศำสตร์และ
งบประมำณ 
-ไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ โดยจัดซื้อ
ตำมรำคำท้องถิ่นด้วยควำมประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 งานบริหารงานคลัง รวม 7,088,240 บาท 

  งบบุคลากร รวม 4,825,040 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,825,040 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 3,609,120 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล สังกัดกองคลัง พร้อมเงิน
ปรับปรุงประจ ำปี ตำมต ำแหน่งและอัตรำที่ กท. ก ำหนด ตำมกรอบแผน
อัตรำก ำลังพนักงำนเทศบำล 3 ปี 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 67,200 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมเงินเดือน และเงินเพ่ิมประจ ำต ำแหน่ง ให้แก่
พนักงำนเทศบำล สังกัดกองคลัง พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี ตำม
ต ำแหน่งและอัตรำที่ กท. ก ำหนด  

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 103,200 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง และเงินค่ำตอบแทน
พิเศษ ส ำหรับต ำแหน่งที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล  
ก ำหนดให้มีเงินประจ ำต ำแหน่ง 

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 945,520 บำท 

      
  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงของกองคลัง พร้อมเงินปรับปรุง

ประจ ำปี ตำมต ำแหน่งและอัตรำที่ กท. ก ำหนด  
      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 100,000 บำท 

      
  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมพนักงำนจ้ำงของกองคลัง พร้อมเงินปรับปรุง

ประจ ำปี ตำมต ำแหน่งและอัตรำที่ กท. ก ำหนด  
      

  งบด าเนินงาน รวม 1,235,400 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 399,400 บาท 

   ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ จ ำนวน 150,000 บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่หรือคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังที่ กค 0402.5/ว 156  
ลงวันที่  19 กันยำยน  2560 และประกำศเทศบำลต ำบลที่วัง   
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เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุ
ภำครัฐ 

   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง ที่ได้รับค ำสั่งให้
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรหรือในวันหยุดท ำกำร  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำล  
ที่มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 79,400 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำน
เทศบำล/ลูกจ้ำงประจ ำ ที่มีสิทธิได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลำงด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่องประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559 เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 4522  ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน และหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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   ค่าใช้สอย รวม 416,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 246,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เช่น ค่ำจ้ำงจัดท ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรจัดเก็บภำษ ีค่ำถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มเอกสำรของ
ทำงรำชกำร ค่ำลงทะเบียน ค่ำปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้มี
ควำมพร้อมรองรับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (e-laas) และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15  
มกรำคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะใช้
สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค ฯลฯ และหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที ่มท 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563  
เรื่องหลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น ค่ำจัดท ำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงพนักงำน
ภำคสนำม และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำรฯ 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง หน้ำที่ 216 ล ำดับที่ 15  

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  
ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ๆ ฯลฯ  ของ พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่เบิกจ่ำยได้ตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร 
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-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมของ พนักงำน
เทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557   

      

    
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรเงิน กำรคลัง กำรบัญชี และกำรพัสดุ 
ของพนักงำนเทศบำลต ำบลที่วัง 

จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรเงิน  
กำรคลัง กำรบัญชี และกำรพัสดุ ของพนักงำนเทศบำลต ำบลที่วัง  
เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง  ค่ำเครื่องดื่ม  ค่ำวิทยำกร  
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นต้องจ่ำยในโครงกำร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที ่มท 0810.5/ ว2072  ลงวนัที่  5  กรกฎำคม  2561 เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำร
เข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และเป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของอปท.  
พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง หน้ำที่ 215 ล ำดับที่ 14 

      

   ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท 

   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน   เช่น กระดำษ กระดำษ
ต่อเนื่อง ปำกกำ ยำงลบ ดินสอ   แฟ้ม  ตรำยำง  มู่ลี่ ม่ำนปรับแสง  
ไม้บรรทัด กำว ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
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ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่งตลอดจนอุปกรณ์และเครื่อง
อะไหล่  รถยนต์ รถจักรยำนยนต์  เช่น  แบตเตอรี่ หัวเทียน ยำงนอก  
ยำงใน กระจก ไส้กรอง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น ้ำมันเชื้อเพลิง  
น ้ำมันหล่อลื่น น ้ำมันเครื่อง ฯลฯ  ส ำหรับรถยนต์ จักรยำนยนต์ที่ใช้
ปฏิบัติงำนในกิจกำรของเทศบำล 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ์  
แผ่นวีซีดีหรือจำนบันทึกข้อมูล คีย์บอร์ดเม้ำส์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่ำน
และบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไฟล์ดิจิตอล และอ่ืนๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  งบลงทุน รวม 1,027,800 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 927,800 บาท 

   ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง       

    รถส่วนกลำง จ ำนวน 854,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถส่วนกลำง เป็น
รถบรรทุก (ดีเซล) จ ำนวน 1 คัน มีขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่
ต ่ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต ่ำ
กว่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนดังนี้ 
1. เป็นกระบะส ำเร็จรูป 
2. ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู 
3. เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ 
4. รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต 
-จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล       
ที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564  หน้ำที่ 11 ล ำดับที่ 1 

      

   ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่       

    กล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล จ ำนวน 19,300 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพระบบดิจิตอล จ ำนวน  1 ตัว ไม่
ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ โดยขอจัดซื้อตำมรำคำในท้องถิ่นด้วย
ควำมประหยัด และคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ  
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบ
ที ่2  (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำนดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ พ้ืนฐำนไม่น้อย
กว่ำ 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ควำมสำมำรถใน กำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 12 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้  
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ  
  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วย
ประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ  
  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อย
กว่ำ 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 480 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่ำย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
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- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ ำนวน 22,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกน
หลัก (4 core) จ ำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้  
  1) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่ น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.3 GHz และมีหน่วย ประมวลผล
ด้ำนกรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ  
  2) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่ น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพ่ิม
สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
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ดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
และ Bluetooth 
- เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 2,500 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ  
ขนำด 800VA จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนดังนี้ 
- มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ  800 VA (480 Watts) 
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำท ี 
- เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท 

   ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)       

    เงินชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินชดเชยงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้  
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงบประมำณที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลง
วันที่ 5 มีนำคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติในกำรก ำหนดเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์สัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)  
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 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 296,560 บาท 

  งบบุคลากร รวม 238,560 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 238,560 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 238,560 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำลพร้อมเงินปรับปรุง
ประจ ำปีตำมต ำแหน่งและอัตรำที่ก.ท.ก ำหนด  
ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลังพนักงำนเทศบำล 3 ปี  

      

  งบด าเนินงาน รวม 58,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 58,000 บาท 

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 48,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำล  
ที่มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำน
เทศบำล/ลูกจ้ำงประจ ำ ที่มีสิทธิได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลำงด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่องประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559 เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 4522  ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน และหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,367,120 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,754,720 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,754,720 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 399,720 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล  พร้อมเงินปรับปรุง
ประจ ำปีตำมต ำแหน่งและอัตรำที่ ก.ท. ก ำหนด ตำมกรอบแผน
อัตรำก ำลังพนักงำนเทศบำล 3 ปี 

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,250,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   และพนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำมกรอบแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี  

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 105,000 บำท 

      
  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว ของพนักงำนจ้ำงตำม

ภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
      

  งบด าเนินงาน รวม 560,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท 

   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำนเทศบำล   พนักงำนจ้ำง  ลูกจ้ำงประจ ำ ที่ได้รับค ำสั่งให้
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรหรือในวันหยุดรำชกำร  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2559 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำน
เทศบำล/ลูกจ้ำงประจ ำ ที่มีสิทธิได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลำงด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่องประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
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กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559 เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 4522  ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน และหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เช่น ค่ำจ้ำงจัดท ำป้ำยผ้ำไวนิล 
ในกิจกรรมต่ำงๆค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำสัญญำณวิทยุ ค่ำถ่ำยเอกสำรทำง
รำชกำร ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องและจ ำเป็น ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยตำมหนังสือระทรวง
มหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกรำคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะใช้สอย วัสด ุ 
และค่ำสำธำรณูปโภค ฯลฯ และหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที ่มท 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์
กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  
ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน   และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ๆ ฯลฯ  ของ พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่เบิกจ่ำยได้ตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
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    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมของพนักงำน
เทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557   

      

   ค่าวัสดุ รวม 425,000 บาท 

   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  เช่น สวิตซ์   
ปลั๊กไฟ สำยไฟ ถ่ำนไฟ   แบตเตอรี่ฯลฯ  และวัสดุไฟฟ้ำอ่ืนๆ  
ที่จ ำเป็นต้องใช้ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  เช่น ไม้ต่ำง ๆ สี แปรงทำสี ปูนซีเมนต์  
อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทรำย บล็อก แผ่นเหล็ก เสำเหล็ก คีม เหล็กเส้น   
ทินเนอร์  ตะปู  ค้อน จอบ ขวำน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่งต่ำงๆ   ตลอดจนอุปกรณ์
และเครื่องอะไหล่รถยนต์  เช่น หม้อแบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน  
กระจก ไส้กรอง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น ้ำมันเชื้อเพลิง  
น ้ำมันหล่อลื่น น ้ำมันเครื่องฯลฯ ส ำหรับรถดับเพลิง รถบรรทุกน ้ำที่ใช้
ปฏิบัติงำนในกิจกำรของเทศบำล 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 20,000 บำท 

   

       -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น พันธ์พืช ปุ๋ย ยำป้องกันและ 
       ก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ  
       -เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ 
       ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก  
       ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร  
       ปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุเครื่องแต่งกำย 

 
 
 
 
 

จ ำนวน 

 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 

บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำยและอุปกรณ์อ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง เช่น ชุดปฏิบัติกำรกู้ภัย  เสื้อจรำจรสะท้อนแสง  
ชุดส ำหรับฉีดพ่นสำรเคมี เสื้อผจญเพลิง ถุงมือ รองเท้ำ หมวก  
หน้ำกำก เข็มขัด ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ์   
แผ่นวีซีดีหรือจำนบันทึกข้อมูล  คีย์บอร์ดเม้ำส์  แผ่นกรองแสง 
เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ไฟล์ดิจิตอล และอ่ืนๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
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ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น น ้ำยำเคมีดับเพลิง   
จัดหำโฟมส ำหรับดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง สำยส่งน ้ำดับเพลิง ถังเคมี
ดับเพลิง ท่อดูดน ้ำฯลฯ และวัสดุอ่ืนที่จ ำเป็น 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบลงทุน รวม 32,400 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 32,400 บาท 

   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    เก้ำอ้ีท ำงำน จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีท ำงำนแบบมีพนักพิงและที่พัก
แขน จ ำนวน 2 ตัว แยกเป็นตัวละ 4,000 บำท จ ำนวน 1 ตัว และตัว
ละ 3,000 บำท จ ำนวน 1 ตัว ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ โดยขอจัดซื้อตำมรำคำในท้องถิ่นด้วยควำมประหยัด   
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    ตู้เก็บเอกสำร จ ำนวน 12,500 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 2 ประตู บำนเลื่อน ปรับระดับ
ได้ 4 ชั้น จ ำนวน 12 ตู้ และตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อน
กระจก 4 ฟุต จ ำนวน 1 ตู้ ส ำหรับใช้ปฏิบัติงำนในงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย  
-ไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ โดยจัดซื้อ
ตำมรำคำท้องถิ่นด้วยควำมประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
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ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 12,900 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำนเหล็กขนำด 5 ฟุต จ ำนวน 1  ตัว  
เป็นเงิน  7,000  บำท และโต๊ะท ำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟุต  
จ ำนวน 1 ตัว เป็นเงิน  5,900  บำท 
-ไม่ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ โดยขอจัดซื้อตำมรำคำในท้องถิ่น
ด้วยควำมประหยัด  
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน ้ำตก จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน ้ำตก ในกำร
ด ำเนินกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำเภอทุ่งสง ประจ ำปี พ.ศ. 2565 ตำม
โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ ำเภอทุ่งสง 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 8 ล ำดับที่ 1 
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 งานจราจร รวม 50,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   วัสดุจรำจร จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุจรำจร เช่น สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟ
ฉุกเฉิน สัญญำณไฟจรำจร ป้ำยไฟหยุดตรวจ ป้ำยจรำจร กระจกโค้งมน    
แท่งแบริเออร์ กระบองไฟจรำจร กรวยจรำจร แผงกั้นจรำจร  
แผงพลำสติกใส่น ้ำ เสำล้มลุกจรำจร ยำงชะลอควำมเร็วรถฯ และวัสดุ
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรจรำจร 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,402,900 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,087,300 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,087,300 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,193,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำลพร้อมเงินปรับปรุง
ประจ ำปีตำมต ำแหน่งและอัตรำที่ ก.ท.ก ำหนด  ตำมกรอบแผน
อัตรำก ำลังพนักงำนเทศบำล 3 ปี 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 21,300 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว ค่ำตอบแทนพิเศษ เงินเพ่ิม
ส ำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำลรับรอง
ให้แก่พนักงำนเทศบำล 

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน ของพนักงำนเทศบำล ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็น
รำยเดือน 

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 748,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  เงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  และพนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำมกรอบแผน
อัตรำก ำลังพนักงำน 3 ปี 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 65,000 บำท 

      
  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว ของพนักงำนจ้ำงตำม

ภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
      

  งบด าเนินงาน รวม 305,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท 

   ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่หรือคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ จ ำนวน 5,000 บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่หรือคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
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-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังที่ กค 0402.5/ว 156  
ลงวันที่  19 กันยำยน  2560 และประกำศเทศบำลต ำบลที่วัง  
เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุ
ภำครัฐ 

   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง  ที่ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำรหรือในวันหยุดรำชกำร  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2559 

      

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 108,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำล  
ที่มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำน
เทศบำล/ลูกจ้ำงประจ ำ ที่มีสิทธิได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลำงด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่องประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559 เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 4522  ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน และหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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   ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เช่น ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยผ้ำไวนิลใน
กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ค่ำจัดท ำแผ่นสปอร์ตประชำสัมพันธ์ ค่ำเย็บ
เข้ำปกหนังสือ ค่ำถ่ำยเอกสำรของทำงรำชกำร  และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
ค่ำเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้ำและค่ำติดตั้งและกำรด ำเนินกำร และค่ำใช้จ่ำย
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่  
15 มกรำคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะใช้สอย  
วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค ฯลฯ และหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที ่มท 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์
กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ค่ำเลี้ยงรับรอง จ ำนวน 5,000 บำท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในกำรเลี้ยงรับรองและ
ค่ำบริกำรอ่ืน ๆ ซึ่งจ ำเป็นที่เกี่ยวข้องกับกำรเลี้ยงรับรองในกำรประชุม
คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  
ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ๆ ฯลฯ  ของ พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่เบิกจ่ำยได้ตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
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    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมของ พนักงำน
เทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557   

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ 
ที่ช ำรุดเสียหำยจ ำเป็นต้องบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเพ่ือให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์   เครื่องปรับอำกำศ โต๊ะ
เก้ำอ้ี และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ฯลฯ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ์   
แผ่นวีซีดีหรือจำนบันทึกข้อมูล  คีย์บอร์ด เม้ำส์  แผ่นกรองแสง 
เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ไฟล์ดิจิตอล และอ่ืนๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  งบลงทุน รวม 10,600 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 10,600 บาท 

   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    เก้ำอ้ีท ำงำน จ ำนวน 3,600 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีท ำงำนแบบมีพนักพิงและที่พักแขน  
จ ำนวน 1 ตัว ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของกองกำรศึกษำ ไม่ปรำกฏ
ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ โดยขอจัดซื้อตำมรำคำในท้องถิ่นด้วย
ควำมประหยัด   
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำนเหล็กขนำด 5 ฟุต  จ ำนวน 1 ตัว  
ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของกองกำรศึกษำ ไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ โดยขอจัดซื้อตำมรำคำในท้องถิ่นด้วยควำม
ประหยัด   
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 15,895,350 บาท 

  งบบุคลากร รวม 3,581,500 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,581,500 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,713,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนครูเทศบำล พร้อมเงินปรับปรุง
ประจ ำปีตำมต ำแหน่งและอัตรำที่ ก.ท.ก ำหนด  ตำมกรอบแผน
อัตรำก ำลังพนักงำนเทศบำล 3 ปี  

      

   เงินวิทยฐำนะ จ ำนวน 210,000 บำท 

      
  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะให้แก่พนักงำนครูเทศบำลในสังกัดที่มีสิทธิ

ได้รับเงินตำมระเบียบฯ 
      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,600,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   และพนักงำนจ้ำงทั่วไป ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ของเทศบำลต ำบลที่วัง  ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 58,500 บำท 

      
  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว ของพนักงำนจ้ำงตำม

ภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
      

  งบด าเนินงาน รวม 5,593,850 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 49,500 บาท 

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 49,500 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำน
เทศบำล/ลูกจ้ำงประจ ำ ที่มีสิทธิได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลำงด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่องประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559 เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 4522  ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน และหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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   ค่าใช้สอย รวม 1,858,350 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  
ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน   และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ๆ ฯลฯ  ของ พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่เบิกจ่ำยได้ตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

      

    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมของ พนักงำน
เทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557   

      

    โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก  เช่น ค่ำจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำพำหนะ ค่ำอำหำร  
ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของรำงวัล   ส ำหรับเด็กที่เข้ำร่วม
กิจกรรม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นต้องจ่ำยใน
โครงกำร ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564  หน้ำที่ 24 ล ำดับที่ 1 
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    โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 
2565 ของเทศบำลต ำบลที่วัง เช่น ค่ำจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของรำงวัล   ส ำหรับเด็กที่เข้ำร่วม
กิจกรรม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นต้องจ่ำยใน
โครงกำร ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง  หน้ำที่ 189 ล ำดับที่ 3 

      

    โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 1,608,350 บำท 

      

  ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  1,070,650  บาท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
สังกัดเทศบำลต ำบลที่วัง จ ำนวน 3 ศูนย์ จ ำนวนเด็ก
ปฐมวัย 190 คน จ ำนวน 245 วัน อัตรำวันละ  23  บำท  
ค่าจัดการเรียนการสอน  จ านวน 323,000  บาท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลที่วัง  ค่ำจัดกำรเรียน
กำรสอน (รำยหัว) (เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) ส ำหรับจัดซื้อสื่อกำรเรียนกำรสอน วัสดุ
กำรศึกษำ เครื่องเล่นพัฒนำกำรเด็ก ฯลฯ ส ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กสังกัดเทศบำลต ำบลที่วัง จ ำนวน 3 ศูนย ์ 
อัตรำ 1,700 บำท/คน จ ำนวนเด็กปฐมวัย 190 คน   
ค่าหนังสือเรียน   จ านวน  38,000   บาท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลที่วัง   
ค่ำหนังสือเรียน  (เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด)) ส ำหรับจัดซื้อหนังสือเรียน
ให้แก่เด็กปฐมวัยอำยุ 3-5 ป ีในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดเทศบำลต ำบล
ที่วัง จ ำนวน 3 ศูนย ์อัตรำ 200 บำท/คน จ ำนวนเด็กปฐมวัย 190 คน   
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ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน  38,000  บาท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลที่วัง   
ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  (เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด)) ส ำหรับค่ำอุปกรณ์กำร
เรียนให้แก่เด็กปฐมวัยอำยุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดเทศบำล
ต ำบลที่วัง จ ำนวน 3 ศูนย ์อัตรำ 200 บำท/คน จ ำนวนเด็ก
ปฐมวัย 190 คน   
ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน  57,000 บาท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลที่วัง  
ค่ำเครื่องแบบนักเรียน (เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด)) ให้แก่เด็กปฐมวัยอำยุ 3-
5 ปี ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดเทศบำลต ำบลที่
วัง จ ำนวน 3 ศูนย์ อัตรำ 300 บำท/คน จ ำนวนเด็กปฐมวัย 190 คน    
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน  81,700  บาท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลที่วัง  
ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด)) ส ำหรับค่ำกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนให้แก่เด็กปฐมวัยอำยุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด
เทศบำลต ำบลที่วัง จ ำนวน 3 ศูนย ์อัตรำ 430 บำท/คน จ ำนวนเด็ก
ปฐมวัย 190 คน    
-เป็นไปตำมตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ว 3924  ลง
วันที่ 8  กรกฎำคม  2564 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภำคม  
2562 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
รำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 “ทั้งนี ้ จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น”  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

      
  เทศบำลต ำบลที่วัง  หน้ำที่ 190 ล ำดับที่ 5 
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   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ช ำรุดจำกกำรใช้
งำน จ ำเป็นต้องซ่อมแซม ให้ใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น  
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอำกำศ อำคำรศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก  ฯลฯ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 3,531,000 บาท 

   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ถ่ำนไฟ  
แบตเตอรี่ฯ และวัสดุไฟฟ้ำอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้ เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กสังกัดเทศบำลต ำบลที่วัง 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 3,461,000 บำท 

      

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เช่น  ถ้วยชำม แก้วน ้ำ   
ขันน ้ำ ถังน ้ำ แปรงสีฟัน ถำดใส่อำหำร น ้ำยำล้ำงจำน  
ผงซักฟอก ถุงขยะ ไม้กวำด พรมเช็ดเท้ำ ที่แขวนผ้ำขนหนู  
น ้ำยำท ำควำมสะอำด และอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด  ฯลฯ เพ่ือใช้ในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 
อาหารเสริม (นม)  จ านวน  3,066,000  บาท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำของโรงเรียนในเขตเทศบำลต ำบลที่วัง จ ำนวน  5   
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนชำยคลอง,โรงเรียนบ้ำนวังยวน
,โรงเรียน วัดก้ำงปลำ,โรงเรียนวัดควนชมและโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ  
จ ำนวน 1,600 คน เฉลี่ยคนละ 7.37 บำท ต่อวัน จ ำนวน 260 วัน   
อำหำรเสริม (นม) จ ำนวน  365,000 บำท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กวัดควนชม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนชำยคลอง และ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังยวน จ ำนวน 190  คน  
เฉลี่ยคนละ 7.37 บำท ต่อวัน  จ ำนวน  260  วัน   
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-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0816.2/
ว 3924   ลงวันที่ 8 กรกฎำคม  2564 และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภำคม2562 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น”  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบลที่วัง
หน้ำที่ 189 ล ำดับที่ 1  

   วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง ส ำหรับใช้ในกำรซ่อมแซมอำคำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กและสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ เช่น ไม้ต่ำงๆ สี แปรง
ทำสี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทรำย บล็อก แผ่น
เหล็ก เสำ เหล็ก คีมเหล็กเส้น ทินเนอร์ ตะปู ค้อน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น ยำก ำจัดวัชพืช พันธุ์พืช  
วัสดุเพำะช ำ ปุ๋ย ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด
เทศบำลต ำบลที่วัง 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 155,000 บาท 

   ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 100,000 บำท 

      
  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ที่อยู่ในควำม

รับผิดชอบของเทศบำลต ำบลที่วัง 
      

   ค่ำน ้ำประปำ ค่ำน ้ำบำดำล จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน ้ำประปำส ำหรับอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  

ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบลที่วัง 
      

   ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่ำเช่ำสัญญำณ
ระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงและอ่ืน ๆ ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
เทศบำลต ำบลที่วัง 

      

 
     งบเงินอุดหนุน                                                                                     รวม       6,720,000  บาท 
          เงินอุดหนุน                                                                                    รวม      6,720,000  บาท  
          เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร  
              อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน                                                        จ ำนวน       6,720,000  บำท                                                                  
               -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันให้แก่เด็กนักเรียน 
                 ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำของโรงเรียนในเขตเทศบำล 
                 ต ำบลที่วัง จ ำนวน  5  โรงเรียน  ดังนี้ 
                 1) โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 
                 2) โรงเรียนวัดก้ำงปลำ 
                 3) โรงเรียนวัดควนชม 
                 4) โรงเรียนบ้ำนชำยคลอง 
                 5) โรงเรียนบ้ำนวังยวน 
                 รวมจ ำนวนนักเรียน  1,600 คน  จ ำนวน  200 วัน  วันละ 21 บำท 
                 -เป็นไปตำมตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0816.2/ว 3924    
                  ลงวันที่ 8  กรกฎำคม  2564 “ทั้งนี ้ จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับ 
                  กำรจัดสรรงบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น” 
                  -เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
                  เทศบำลต ำบลที่วัง หน้ำที่ 192 ล ำดับที่ 18  
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แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,101,240 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,451,240 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,451,240 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,911,240 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำลกองสำธำรณสุข 
และสิ่งแวดล้อม พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี  ตำมต ำแหน่งและ
อัตรำ ที ่ก.ท.ก ำหนด  ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลังพนักงำนเทศบำล 3 ปี 

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนเทศบำล ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็น
รำยเดือน 

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 432,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไปของกอง
สำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลังพนักงำน 3 ปี 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 48,000 บำท 

      
  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงตำม

ภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      

  งบด าเนินงาน รวม 1,650,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท 

   ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จ านวน 2 อัตรา  
จ านวน 20,000 บาท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น  
จ ำนวน 2 อัตรำ เป็นจ ำนวน 12 เดือน 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/
ว 4642 ลงวันที่ 7 สิงหำคม 2563 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำย พ.ศ. 2562 
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ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่หรือคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังที่ กค 0402.5/ว 156  
ลงวันที่  19 กันยำยน 2560 และประกำศเทศบำลต ำบลที่วัง  
เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุ
ภำครัฐ 

   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง  ที่ได้รับค ำสั่งให้
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรหรือในวันหยุดรำชกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559 

      

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 90,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำล  
ที่มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำน
เทศบำล/ลูกจ้ำงประจ ำ ที่มีสิทธิได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลำงด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่องประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559 เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/
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ว 4522  ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน และหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

   ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เช่น ค่ำจัดท ำแผ่นสปอร์ต
ประชำสัมพันธ์  เข้ำปกหนังสือ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยผ้ำไวนิล  
ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกในกำรฉีดพ่น 
หมอกควัน ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกรำคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ที่เบิกจ่ำยในลักษณะใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค ฯลฯ และ
ค่ำจ้ำงเหมำอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข/แมว ทั้งท่ีมี
เจ้ำของและไม่มีเจ้ำของ  ตำมจ ำนวนที่ส ำรวจได้ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที ่มท 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์
กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  ค่ำเลี้ยงรับรอง จ ำนวน 20,000 บำท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมคณะกรรมกำรหรือ
คณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน หรือกำรประชุมต่ำง ๆ ที่ทำงกอง
สำธำรณสุขจัดขึ้น เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม  
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรเลี้ยงรับรอง ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  
ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน   และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ๆ ฯลฯ  ของ พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่เบิกจ่ำยได้ตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

      

    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมของ พนักงำน
เทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557   

      

      ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ช ำรุด
เสียหำยจ ำเป็นต้องบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพ่นหมอกควัน รถบรรทุก
ขยะ รถดูดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 910,000 บาท 

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวำด น ้ำยำท ำ
ควำมสะอำด ฯลฯ  
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  เช่น ไม้ต่ำง ๆ สี แปรงทำสี ปูนซีเมนต์  
อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทรำย บล็อก แผ่นเหล็ก เสำเหล็ก คีม เหล็กเส้น   
ทินเนอร์  ตะปู  ค้อน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่งตลอดจนอุปกรณ์และเครื่อง
อะไหล่  รถยนต์รถจักรยำนยนต์  เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยำงนอก  
ยำงใน กระจก ไส้กรอง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 500,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น ้ำมันเชื้อเพลิง  
น ้ำมันหล่อลื่น น ้ำมันเครื่อง  สำรหล่อลื่น ฯลฯ ส ำหรับรถยนต์และ
เครื่องตัดหญ้ำที่ใช้ปฏิบัติงำนของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์   
เช่น เคมีภัณฑ์ น ้ำยำเคมี ถุงมือ ใช้ในกำรก ำจัดโรคต่ำง ๆ  
เช่น โรคไข้เลือดออก สำรเคมีก ำจัดยุงลำย ค่ำวัคซีน 
โรคพิษสุนัขบ้ำ ยำคุมก ำเนิดแมว วัคซีนอ่ืน ๆ ที่ใช้ในกำร 
ควบคุมโรคในพ้ืนที่ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
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ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น  ชุดกันฝน   
รองเท้ำ  หมวก  ผ้ำปิดจมูก ถุงมือ และอ่ืน ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  หมึกพิมพ์  
แผ่นซีดี แผ่นวีซีดีหรือจำนบันทึกข้อมูล  แผ่นกรองแสง  เม้ำส์   
คีย์บอร์ด  เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ส ำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ไฟล์ดิจิตอล  
และอ่ืน ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 100,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง  ค่ำเครื่องดื่ม   
ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้องจ่ำยใน
โครงกำร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที ่มท 0810.5/ ว2072  ลงวนัที่  5  กรกฎำคม  2561 เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำร
เข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
และเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ  
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของอปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง หน้ำที่ 202 ล ำดับที่ 2 

      

    

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน         
ศำตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ 
อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำตำม
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระ
ปณิธำน ศำตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ
วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี
เช่น ค่ำอำหำรว่ำง  ค่ำเครื่องดื่ม  ส ำหรับหน่วยงำนที่มำร่วม
ด ำเนินกำร  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์  ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที ่มท 0810.5/ ว2072  ลงวนัที่  5 กรกฎำคม  2561 เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำร
เข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และเป็นไป  
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ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ
อปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2563 หน้ำที่ 5 ล ำดับที่ 1   

    โครงกำรให้บริกำรทำงสังคมด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยให้กับบุคคลภำยนอก ได้แก่ อำสำสมัคร 
กู้ชีพ หรือบุคคลทั่วไป  ในกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรให้บริกำร
ประชำชนด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน  โดยให้ปฏิบัติงำนเป็นรำยเดือน/
รำยวัน/รำยชั่วโมง  โดยท ำสัญญำจ้ำงระบุขอบเขตหน้ำที่กำรท ำงำนให้
ชัดเจน  มีกำรส่งมอบงำนและกำรตรวจรับงำนตำมระเบียบพัสดุ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9  ธันวำคม  2559  
เรื่อง กำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับ
โครงกำรให้บริกำรทำงสังคมด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้
ตำมระเบียบ  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง  หน้ำที่ 204  ล ำดับที่ 7  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 110,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนคนพิกำร จ ำนวน 110,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำร (จ้ำงงำนคนพิกำร) ตำม
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 โดยได้ก ำหนดให้นำยจ้ำงหรือ
เจ้ำของสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนของรัฐรับคนพิกำรเข้ำท ำงำน
ตำมลักษณะของงำนในอัตรำที่เหมำะสมกับผู้ปฏิบัติงำนในสถำน
ประกอบกำรหรือหน่วยงำนของรัฐในอัตรำส่วนลูกจ้ำงท่ีมิใช่คนพิกำร
ทุก 100 คน ต่อคนพิกำร 1 คน และหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที ่มท 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,510,640 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,055,640 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,055,640 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 296,760 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำลของงำนไฟฟ้ำและ
ประปำ กองช่ำง  พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี  ตำมต ำแหน่งและอัตรำ
ที ่ก.ท.ก ำหนด  ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลังพนักงำนเทศบำล 3 ปี 

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 702,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไปงำนไฟฟ้ำและประปำ
ของกองช่ำง  ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลังพนักงำน 3 ปี 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 56,880 บำท 

      
  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงตำม

ภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไปงำนไฟฟ้ำและประปำของกองช่ำง 
      

  งบด าเนินงาน รวม 455,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำน
เทศบำล/ลูกจ้ำงประจ ำ ที่มีสิทธิได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลำงด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่องประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559 เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 4522  ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน และหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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   ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท 

   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 450,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ถ่ำนไฟ  
แบตเตอรี่ฯ และวัสดุไฟฟ้ำอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,171,248 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,171,248 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 1,171,248 บาท 

   เงินอุดหนุนรัฐวิสำหกิจ       

    โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำและไฟฟ้ำส่องสว่ำงซอยเริ่มพัฒนำ หมู่ที่ 2 จ ำนวน 109,076 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอทุ่งสง ในกำร
ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำและไฟฟ้ำส่องสว่ำงซอยเริ่มพัฒนำ หมู่ที่ 2  
โดยกำร 
- ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยแรงสูง ระยะทำง 180 เมตร (ปักเสำแรง
สูง 7 ต้น)  
- ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ (ไฟถนน) ระยะทำง 180 เมตร พร้อมโคม
ไฟ LED จ ำนวน 5 ชุด  
- รำยละเอียดตำมประมำณกำรที่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอทุ่งสง
ก ำหนด 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 5 ล ำดับที่ 1 

      

    
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำและไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะถนนครัวภูผำ 
- บ้ำนจ่ำวิทย์ หมู่ที่ 2 

จ ำนวน 694,126 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอทุ่งสง ในกำร
ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำและไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะถนนครัวภูผำ –  
บ้ำนจ่ำวิทย์ หมู่ที่ 2 โดยกำร 
- ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยแรงสูง ระยะทำง 400 เมตร (ปักเสำแรง
สูง 11 ต้น)  
- ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยแรงต ่ำ ระยะทำง 900 เมตร (ปักเสำแรง
ต ำ่ 20 ต้น)  
- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส ขนำด 30 KVA จ ำนวน 1 เครื่อง 
- ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ (ไฟถนน) ระยะทำง 1,060 เมตร พร้อมโคม
ไฟ LED  จ ำนวน 13 ชุด 
- รำยละเอียดตำมประมำณกำรที่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอทุ่งสง
ก ำหนด 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 4 ล ำดับที่ 1 
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โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำและไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะถนนวงแหวน
ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 10 

จ ำนวน 281,874 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอทุ่งสง ในกำร
ขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะถนนวงแหวนฝั่งตะวันออก  
หมู่ที่ 10 โดยกำร 
- ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยแรงต ่ำ ระยะทำง 435 เมตร (ปักเสำแรง
ต ำ่ 12 ต้น) 
- ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ (ไฟถนน) ระยะทำง 870 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคมไฟ LED จ ำนวน 20 ชุด  
- รำยละเอียดตำมประมำณกำรที่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอทุ่งสง
ก ำหนด 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 5 

      

    โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะถนนซอยบ้ำนนำยปิ่น หมู่ที่ 8 จ ำนวน 86,172 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอทุ่งสง ในกำร
ขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะถนนซอยบ้ำนนำยปิ่น หมู่ที่ 8  
โดยกำร 
- ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ (ไฟถนน) ระยะทำง 740 เมตร พร้อมโคม
ไฟ LED  จ ำนวน 10 ชุด 
- รำยละเอียดตำมประมำณกำรที่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอทุ่งสง
ก ำหนด 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 3 
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 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,335,048 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,385,048 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,385,048 บาท 

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 2,145,048 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไปของกอง
สำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลังพนักงำน 3 ปี 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 240,000 บำท 

      
  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงตำม

ภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      

  งบด าเนินงาน รวม 1,750,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 1,750,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 1,500,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำที่ดินทิ้งขยะของเทศบำลต ำบลที่วัง  และค่ำจ้ำง
เหมำก ำจัดขยะ ฝังกลบขยะ ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนดูแลรักษำควำม
สะอำด ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนปฏิบัติงำนประจ ำรถเก็บขนขยะ ประจ ำรถ
ดูดสิ่งปฏิกูล ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำจ้ำงเครื่องจักรเอกชน   ฯลฯ  และ
ค่ำใช้จ่ำยตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที่ 15 มกรำคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะ
ใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค ฯลฯ และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ว4044  ลง
วันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชน
และกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงกำรรณรงค์ลดปริมำณขยะมูลฝอยและรักษำควำมสะอำด จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ลดปริมำณขยะมูลฝอยและ
รักษำควำมสะอำด เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง  ค่ำเครื่องดื่ม   
ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้องจ่ำยใน
โครงกำร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที ่มท 0810.5/ ว2072  ลงวนัที่  5  กรกฎำคม  2561 เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำร
เข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และเป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของอปท.  
พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง หน้ำที่ 211 ล ำดับที่ 1 

      

    
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมออกแบบศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร 

จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำศึกษำควำมเหมำะสมออกแบบศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรของเทศบำลต ำบลที่วัง 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564  หน้ำที ่9  ล ำดับ
ที ่1 

      

  งบลงทุน รวม 200,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 200,000 บาท 

   ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของ
ครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมแซมบ ำรุงตำมปกติหรือค่ำซ่อม
กลำง เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,172,740 บาท 

  งบบุคลากร รวม 906,840 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 906,840 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 669,480 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล พร้อมเงินปรับปรุง
ประจ ำปี   ตำมต ำแหน่งและอัตรำที่ ก.ท. ก ำหนด  ตำมกรอบแผน
อัตรำก ำลังพนักงำนเทศบำล 3 ปี  

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 237,360 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำมกรอบแผน
อัตรำก ำลังพนักงำน 3 ปี  

      

  งบด าเนินงาน รวม 260,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท 

   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำนเทศบำล   พนักงำนจ้ำง   ลูกจ้ำงประจ ำ ที่ได้รับค ำสั่งให้
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรหรือในวันหยุดรำชกำร  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2559 

      

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 120,000 บำท 

   

       -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำล  
       ที่มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
       ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
       แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 

   

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำน
เทศบำล/ลูกจ้ำงประจ ำ ที่มีสิทธิได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลำงด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่องประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559 เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 4522  ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน และหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เช่น ค่ำจ้ำงจัดท ำป้ำยผ้ำไวนิล 
ในกิจกรรมต่ำงๆค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำสัญญำณวิทยุ ค่ำถ่ำยเอกสำรทำง
รำชกำร   ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและจ ำเป็น ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกรำคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะใช้สอย วัสด ุและค่ำ
สำธำรณูปโภค ฯลฯ และหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ว
4044  ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรจ้ำง
เอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  
ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน   และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ๆ ฯลฯ  ของพนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่เบิกจ่ำยได้ตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
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    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรอบรมพนักงำน
เทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557   

      

   ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  เช่น ไม้ต่ำง ๆ สี แปรงทำสี  
ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทรำย บล็อก แผ่นเหล็ก เสำเหล็ก คีม
เหล็กเส้น  ทินเนอร์  ตะปู  ค้อน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ์   
แผ่นวีซีดีหรือจำนบันทึกข้อมูล  คีย์บอร์ด เม้ำส์  แผ่นกรองแสง 
เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ไฟล์ดิจิตอล และอ่ืนๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  งบลงทุน รวม 5,900 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 5,900 บาท 

   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 5,900 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำนเหล็กขนำด 4 ฟุต จ ำนวน 1 ตัว 
-ไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ โดยขอ
จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่นด้วยควำมประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 260,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 260,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงกำรคนไทยใจอำสำ (เยำวชนรักษ์บ้ำนเกิด) จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรคนไทยใจอำสำ (เยำวชน
รักษ์บ้ำนเกิด) ประจ ำปี พ.ศ.2565 เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร
กลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำป้ำย
โครงกำรค่ำพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้อง
จ่ำยในโครงกำร ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557   
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง หน้ำที่ 15 ล ำดับที่ 1 

      

    โครงกำรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอำยุ เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น 
ต้องจ่ำยในโครงกำร ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557   
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง หน้ำที่ 198 ล ำดับที่ 17    
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    โครงกำรชุมชนปลอดขยะส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในชุมชน จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรชุมชนปลอดขยะ
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ค่ำวิทยำกร  
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในโครงกำร ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ของ อปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6  พ.ศ.2564 หน้ำที่ 28 ล ำดับที่ 1 

      

    โครงกำรเทศบำลพบประชำชน จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรเทศบำลพบประชำชน  
ประจ ำปี พ.ศ.2565 เช่น ค่ำจัดเตรียม สถำนที่ ค่ำอำหำร  
ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์  ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในโครงกำร ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 10  
ล ำดับที่ 2 

      

    โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกลุ่มพัฒนำสตรีต ำบลที่วัง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมของโครงกำรฝึกอบรม
อำชีพกลุ่มพัฒนำสตรีต ำบลที่วัง ประจ ำปี พ.ศ.2565 เช่น ค่ำจัดเตรียม
สถำนที่  ค่ำวิทยำกรในกำรฝึกอำชีพ ค่ำท่ีพัก ค่ำพำหนะ ค่ำอำหำร
กลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นต้องจ่ำยใน
โครงกำร ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ของ อปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

      



151 
 

ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557   
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 26 ล ำดับที่ 1 

    โครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ ในเทศบำลต ำบลที่วัง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมของโครงกำรส่งเสริมกลุ่ม
อำชีพต่ำง ๆ ในเทศบำลต ำบลที่วัง ประจ ำปี พ.ศ.2565 เช่น ค่ำจัด 
เตรียมสถำนที่  ค่ำวิทยำกรในกำรฝึกอำชีพ ค่ำท่ีพัก ค่ำพำหนะ  
ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์  
ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นต้อง
จ่ำยในโครงกำร ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ของ อปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557   
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง หน้ำที่ 185 ล ำดับที่ 3   

      

    โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภำเด็กและเยำวชนต ำบลที่วัง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมสภำเด็กและเยำวชนต ำบลที่วัง ประจ ำปี พ.ศ.2565 เช่น  
ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นต้องจ่ำยใน
โครงกำร ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ของ อปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง หน้ำที่ 217  ล ำดับที่ 25 
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    โครงกำรหลำดหวันฉ่ำย หนนสำยวัฒนธรรม พลบค ่ำท่ีหน้ำพลับพลำ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรหลำดหวันฉ่ำย หนน
สำยวัฒนธรรม พลบค ่ำที่หน้ำพลับพลำ เช่น  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มใน
กำรจัดประชุม ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำจัดท ำคู่มือ ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นต้องจ่ำยใน
โครงกำร ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ของ อปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6  พ.ศ.2564 หน้ำที่ 26 ล ำดับที่ 2 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 220,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 220,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 220,000 บาท 

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 220,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   และพนักงำ นจ้ำงทั่วไปของกอง
กำรศึกษำ  ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลังพนักงำน 3 ปี 

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 249,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 230,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงกำรส่งเสริมและกำรเรียนรู้ประเพณีชักพระ จ ำนวน 210,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรส่งเสริมและกำรเรียนรู้
ประเพณีชักพระ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำตกแต่งเรือพระ ค่ำจัดเตรียม
สถำนที่  ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอุปกรณ์  ค่ำประชำสัมพันธ์ เครื่อง
เสียงอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จ ำเป็นต้องใช้เพ่ือโครงกำรนี้ ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564   หน้ำที่ 25 ล ำดับที่ 2 

      

    โครงกำรอบรมพิธีกรทำงศำสนำ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรอบรมพิธีกรทำงศำสนำ 
เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำจัดเตรียมสถำนที่  ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม  
ค่ำอุปกรณ์  ค่ำประชำสัมพันธ์ เครื่องเสียงอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นต้องใช้เพื่อโครงกำรนี้ ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
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-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 25 ล ำดับที่ 1 
 

  งบเงินอุดหนุน รวม 19,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 19,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    โครงกำรจัดงำนประเพณีเดือนสิบ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอทุ่งสงในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรจัดงำนประเพณีเดือนสิบ ประจ ำปี 2565 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง  หน้ำที่ 195 ล ำดับที่ 5  

      

    
โครงกำรสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น “ประเพณีมำฆบูชำแห่ผ้ำขึ้น
ธำตุ” 

จ ำนวน 4,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอทุ่งสงในกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมท้องถิ่น  
"ประเพณีมำฆบูชำแห่ผ้ำขึ้นธำตุ" ประจ ำปี 2565 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง  หน้ำที่ 195 ล ำดับที่ 6   
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 6,899,951 บาท 

  งบบุคลากร รวม 4,234,080 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,234,080 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 2,213,520 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำลของกองช่ำง   
พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี  ตำมต ำแหน่งและอัตรำที่ ก.ท.
ก ำหนด  ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลังพนักงำนเทศบำล 3 ปี 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 67,200 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว ค่ำตอบแทนพิเศษ  
เงินเพ่ิมส ำหรับคุณวุฒิที่ก.พ.หรือคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล
รับรอง ให้แก่พนักงำนเทศบำล 

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 103,200 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนเทศบำล ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็น
รำยเดือน 

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,706,160 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไปของกองช่ำง  ตำมกรอบ
แผนอัตรำก ำลังพนักงำน 3 ปี 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 144,000 บำท 

      
  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงตำม

ภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไปของกองช่ำง 
      

  งบด าเนินงาน รวม 2,517,200 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 442,200 บาท 

   ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ จ ำนวน 200,000 บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่หรือคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
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-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังที่ กค 0402.5/ว 156  
ลงวันที่  19 กันยำยน  2560 และประกำศเทศบำลต ำบลที่วัง  
เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุ
ภำครัฐ 

   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำนเทศบำล   พนักงำนจ้ำง   ลูกจ้ำงประจ ำ ที่ได้รับค ำสั่งให้
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรหรือในวันหยุดรำชกำร  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2559 

      

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 187,200 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำล  
ที่มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 45,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำน
เทศบำล/ลูกจ้ำงประจ ำ ที่มีสิทธิได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลำงด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่องประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559 เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 4522  ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน และหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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   ค่าใช้สอย รวม 950,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  -เพ่ือใช้จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ เช่น  ซ่อมแซมถนนที่ช ำรุด
เสียหำย ค่ำธรรมเนียมในกำรรังวัดที่ดิน วำงท่อระบำยน ้ำ จ้ำงเหมำขุด
ลอกคูคลอง ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำธรรมเนียมติดตั้งไฟฟ้ำประปำ ค่ำจ้ำง
ถ่ำยเอกสำร ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกรำคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะใช้สอย วัสด ุและค่ำ
สำธำรณูปโภค ฯลฯ และหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ว
4044  ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรจ้ำง
เอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  
ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน   และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ๆ ฯลฯ  ของ พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่เบิกจ่ำยได้ตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

      

    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมของ พนักงำน
เทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557   
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   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 600,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์  
ที่ช ำรุดเสียหำยจ ำเป็นต้องบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพ่ือให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ เช่น  รถกระเช้ำ และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  ค่ำบ ำรุงซ่อมแซม
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง เช่น ซ่อมแซมถนนและสิ่งก่อสร้ำงต่ำง ๆ  ค่ำบ ำรุง 
รักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น ซ่อมแซมมิเตอร์ไฟฟ้ำฯลฯ ที่อยู่
ในควำมรับผิดชอบ หรือในกิจกำรของเทศบำลต ำบลที่วัง 

      

   ค่าวัสดุ รวม 1,125,000 บาท 

   วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 700,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง ส ำหรับใช้ในกำรซ่อมแซมอำคำรส ำนักงำน
และสิ่งก่อสร้ำงต่ำง ๆ เช่น ไม้ต่ำง ๆ สี แปรงทำสี ปูนซีเมนต์ อิฐ  
กระเบื้อง สังกะสี ทรำย บล็อก แผ่นเหล็ก เสำเหล็ก คีม เหล็กเส้น   
ทินเนอร์  ตะปู  ค้อน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่งต่ำง  ๆ  ตลอดจนอุปกรณ์
และเครื่องอะไหล่รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ เช่น หม้อแบตเตอรี่  
หัวเทียน ยำงนอก ยำงใน กระจก ไส้กรอง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น ้ำมันเชื้อเพลิง 
น ้ำมันหล่อลื่น น ้ำมันเครื่อง  สำรหล่อลื่น ฯลฯ ส ำหรับรถยนต์ที่ใช้
ปฏิบัติงำนในกิจกำรของเทศบำล  รวมทั้งยำนพำหนะที่ขอรับกำร
สนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
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ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น  ชุดกันฝน รองเท้ำ   
หมวก  ผ้ำปิดจมูก ถุงมือ และอ่ืน ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ์   
แผ่นวีซีดีหรือจำนบันทึกข้อมูล  คีย์บอร์ด เม้ำส์  แผ่นกรองแสง 
เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไฟล์ดิจิตอล  
และอ่ืนๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุอื่น จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอ่ืน ๆ เช่น  น๊อต  ลวดขำว มิเตอร์น ้ำ  
มิเตอร์ไฟฟ้ำ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  งบลงทุน รวม 148,671 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 148,671 บาท 

   ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง       

    เครื่องเจำะดิน จ ำนวน 6,981 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องเจำะดิน จ ำนวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้ 
1. เครื่องยนต์ 2 จังหวะ 
2. ก ำลังแรงม้ำ 4 HP 
3. ควำมเร็วรอบ 7,000 รอบ/นำท ี
-ไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ โดยจัดซื้อ
ตำมรำคำท้องถิ่นด้วยควำมประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 38 ล ำดับที่ 5 

      

    เครื่องตบดิน จ ำนวน 21,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตบดิน จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐำน ดังนี้ 
1. ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 
2. น ้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่ำ 80 กิโลกรัม 
3. แรงบดอัดไม่น้อยกว่ำ 5 ตัน 
4. ควำมเร็วในกำรตบไม่น้อยกว่ำ 5,000 ครั้งต่อนำที 
- เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 38 ล ำดับที่ 5 
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    เครื่องตัดผิวจรำจร จ ำนวน 38,500 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดผิวจรำจร  จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
1. ขนำดของใบตัดคอนกรีต 18 นิ้ว 
2. ควำมลึกที่ตัดได้ 150 mm. 
3. เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 
4. ก ำลังแรงม้ำสูงสุด 11 HP 
-ไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ โดยจัดซื้อ
ตำมรำคำท้องถิ่นด้วยควำมประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 38 ล ำดับที่ 5 

      

   ครุภัณฑ์โรงงำน       

    เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ จ ำนวน 2,450 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ จ ำนวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้ 
ขนำด 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 800 วัตต์ ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 11,000 รอบตอ่นำที 
-ไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ โดยจัดซื้อ
ตำมรำคำท้องถิ่นด้วยควำมประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 38 ล ำดับที่ 5 
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    เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำ จ ำนวน 8,900 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำ ขนำด 250 แอมปฺ์  
จ ำนวน 1 เครื่อง  
-ไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ โดยจัดซื้อ
ตำมรำคำท้องถิ่นด้วยควำมประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 38 ล ำดับที่ 5 

      

    สว่ำนไร้สำย จ ำนวน 3,540 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสว่ำนไร้สำย จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนดังนี้ 
1. แรงดันไฟฟ้ำ 12 v 
2. ควำมเร็วรอบ 1,500 รอบต่อนำที 
3. แรงบิดสูงสุด 26 นิวตันเมตร 
-ไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ โดยจัดซื้อ
ตำมรำคำท้องถิ่นด้วยควำมประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 38 ล ำดับที่ 5 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 34,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน *  
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 2 เครื่อง รำคำเครื่อง
ละ 17,000 บำท โดยคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) มี
ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำน ไม่น้อยกว่ำ 3.1 GHz หรือ
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ดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 4 MB  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อย
กว่ำ 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ ำนวน 22,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกน
หลัก (4 core) จ ำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้  
  1) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่ น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.3 GHz และมีหน่วย ประมวลผล
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ด้ำนกรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ  
  2) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่ น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพ่ิม
สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ  
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
และ Bluetooth 
- เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    เครื่องพิมพ์ จ ำนวน 6,300 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส ำหรับ
กระดำษขนำด A3 จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้ 
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อย
กว่ำ 32 หน้ำต่อนำที(ppm) หรือ 14.5 ภำพต่อนำที(ipm)  
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- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อย
กว่ำ 20 หน้ำต่อนำที(ppm) หรือ 10.4 ภำพต่อนำที(ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง  
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น  
- สำมำรถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800VA  
จ ำนวน 2 เครื่อง รำคำเครื่องละ 2,500 บำท  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้ 
- มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ  800 VA (480 Watts) 
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำท ี 
- เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 งานก่อสร้าง รวม 22,212,000 บาท 

  งบลงทุน รวม 22,212,000 บาท 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 22,212,000 บาท 

   ค่ำก่อสร้ำงอำคำร หรือสิ่งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ       

    
โครงกำรติดตั้งรำวกันตกบริเวณริมฟุตบำท ถนนสำย 403 (สำยเก่ำ)  
หมู่ที่ 1 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดตั้งรำวกันตกบริเวณริมฟุตบำท ถนนสำย 403 (สำย
เก่ำ) หมู่ที่ 1 ขนำดยำว 35 เมตร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลที่วัง
ก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 12 ล ำดับที่ 3 

      

   ค่ำต่อเติมหรือดัดแปลงอำคำร หรือสิ่งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ       

    โครงกำรก่อสร้ำงทำงลำดคนพิกำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลที่วัง จ ำนวน 175,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงทำงลำดคนพิกำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบล  
ที่วัง จ ำนวน 3 จุด (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลที่วังก ำหนด)  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่. 32 ล ำดับที่ 2 

      

    โครงกำรปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์หลังที่ 2  หมู่ที่ 2 จ ำนวน 3,215,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์หลังที่ 2 หมู่ที ่2 ขนำด
กว้ำง 9.00 เมตร ยำว 22 เมตร และขนำดกว้ำง 7.00 เมตร  
ยำว 25 เมตร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลที่วังก ำหนด)  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 32 ล ำดับที่ 1 
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   ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร       

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนำยสมบูรณ์ ดวงแก้ว  
หมู่ที่ 7 

จ ำนวน 590,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนำยสมบูรณ์  
ดวงแก้ว หมู่ที่ 7 ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร  
ยำว 75 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 225 ตำรำงเมตร พร้อมก่อสร้ำง
รำงวีคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้ำง ขนำดกว้ำง 0.50 เมตร  
หนำ 0.15 เมตร ยำว 150 เมตร พร้อมวำงท่อระบำยน ้ำ คสล.มอก.
ชั้น 3 ขนำด เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 เมตร จ ำนวน 135 ท่อน พร้อมบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ ำนวน 15 บ่อ (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบล
ที่วังก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ทีว่ัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 16 ล ำดับที่ 23 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนำยส ำรำญ คงหนอน  
หมู่ที่ 7 

จ ำนวน 752,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนำยส ำรำญ  
คงหนอน หมู่ที่ 7 ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร  
ยำว 85 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 255 ตำรำงเมตร พร้อมทั้ง
ก่อสร้ำงรำงวีคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้ำง ขนำดกว้ำง 0.90 เมตร  
หนำ 0.15 เมตร ยำว 202 เมตร และวำงท่อระบำยน ้ำ คสล.มอก.
ชั้น 3 ขนำด เส้นผ่ำศูนย์กลำง 40 เมตร จ ำนวน 180 ท่อน พร้อมทั้งบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ ำนวน 20 บ่อ (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบล
ที่วังก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 24 

      

    โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยดิเรก หมู่ที่ 10 จ ำนวน 1,233,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยดิเรก  
หมู่ที่ 10 ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 394 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1,182 ตำรำงเมตร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบล
ที่วังก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล      
ที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 3 
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โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยสันติ เชื้อนุช  
หมู่ที่ 4 

จ ำนวน 616,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำย
สันติ  เชื้อนุช หมู่ที่ 4 ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร   
ยำว 170 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 680 ตำรำงเมตร (ตำมแบบ
แปลนที่เทศบำลต ำบลที่วังก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 15 ล ำดับที่ 16 

      

    โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยเริ่มพัฒนำ ซอย 1 หมู่ที่ 2 จ ำนวน 1,543,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยเริ่ม
พัฒนำ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ขนำดกว้ำง 2.80 เมตร ยำว 142 เมตร  
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 397.60 ตำรำงเมตร พร้อมทั้ง
ก่อสร้ำงรำงวีคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้ำง ขนำดกว้ำง 0.60 เมตร  
หนำ 0.15 เมตร ยำว 250 เมตร และวำงท่อ คสล.มอก.ชั้น 3  
ขนำด เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.30 เมตร จ ำนวน 171 ท่อน พร้อมบ่อพัก
จ ำนวน 18 บ่อ วำงท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 เมตร จ ำนวน 250 ท่อน พร้อมบ่อพัก  
28 บ่อ และวำงท่อ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง  
0.60 เมตร จ ำนวน 47 ท่อน พร้อมบ่อพักจ ำนวน 3 บ่อ (ตำมแบบ
แปลนที่เทศบำลต ำบลที่วังก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 14 ล ำดับที่ 12 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยหมู่บ้ำนเพื่อนทวี ซอย 1  
หมู่ที่ 1 

จ ำนวน 322,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยหมู่บ้ำนเพื่อน
ทวี ซอย 1 หมู่ที่ 1 ขนำดกว้ำง 3.50 เมตร หนำ 0.15 เมตร  
ยำว 104 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 364 ตำรำงเมตร (ตำมแบบ
แปลนที่เทศบำลต ำบลที่วังก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล      
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 12 ล ำดับที่ 1 
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โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยห้ำสิบ ซอย 1 ตอน 2  
หมู่ที่ 9 

จ ำนวน 1,644,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยห้ำสิบ ซอย 1  
ตอน 2 หมู่ที่ 9 ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร  
ยำว 450 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1,800 ตำรำงเมตร (ตำมแบบ
แปลนที่เทศบำลต ำบลที่วังก ำหนด)  
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 7 ล ำดับที่ 4 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยบ้ำนนำยยิ้ม 
หมู่ที่ 11 

จ ำนวน 1,290,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สำยบ้ำนนำยยิ้ม หมู่ที่ 11 ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร  
ยำว 502 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 2,008 ตำรำงเมตร (ตำมแบบ
แปลนที่เทศบำลต ำบลที่วังก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบลที่
วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 22 ล ำดับที่ 49 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยอู่วันชัย  
หมู่ที่ 7 

จ ำนวน 1,172,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สำยอู่วันชัย หมู่ที ่7 ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร  
ยำว 405 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1,620 ตำรำงเมตร (ตำมแบบ
แปลนที่เทศบำลต ำบลที่วังก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 2 

      

    โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน ้ำภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดควนชม หมู่ที่ 5 จ ำนวน 249,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน ้ำภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัด 
ควนชม หมู่ที่ 5 โดยกำรวำงท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนำดเส้นผ่ำ 
ศูนย์กลำง 0.40 เมตร จ ำนวน 63 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีต 
เสริมเหล็ก จ ำนวน 6 บ่อ และก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
และรำงระบำยน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝำปิด ยำว 29 เมตร   
(ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลที่วังก ำหนด) (กองการศึกษา) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 23 ล ำดับที่ 1 
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    โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม ถนนสำยทองเนื้อเก้ำ หมู่ที่ 9 จ ำนวน 919,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม ถนนสำยทองเนื้อเก้ำ  
หมู่ที่ 9 ขนำด 2.40 เมตร x 2.40 เมตร ยำว 12 เมตร จ ำนวน 2 ช่อง  
(ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลที่วังก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 18 ล ำดับที่ 33 

      

    โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมคลองวังไทร หมู่ที่ 10 จ ำนวน 458,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมคลองวังไทร หมู่ที่ 10  
ขนำด 1.80 เมตร x 1.80 เมตร ยำว 8.00 เมตร จ ำนวน 2 ช่อง  
(ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลที่วังก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 19 ล ำดับที่ 38 

      

    โครงกำรบุกเบิกถนนสำยควนหลวงนำย ซอย 1 ตอน 2 หมู่ที่ 11 จ ำนวน 126,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบุกเบิกถนนสำยควนหลวงนำย ซอย 1 ตอน 2  
หมู่ที่ 11 ขนำดกว้ำงเฉลี่ย 5.00 เมตร ยำว 390 เมตร พร้อมถมหินคลุก
จ ำนวน 293 ลูกบำศก์เมตร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลที่วัง
ก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 21 ล ำดับที่ 47 

      

    โครงกำรบุกเบิกถนนสำยในค่ำย–ถ ้ำตลอด ซอย 2 หมู่ที่ 10 จ ำนวน 536,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบุกเบิกถนนสำยในค่ำย–ถ ้ำตลอด ซอย 2 หมู่ที่ 10   
ขนำดกว้ำงเฉลี่ย 5.00 เมตร ยำว 1,036 เมตร พร้อมถมหินคลุก
จ ำนวน 777 ลูกบำศก์เมตร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลที่วัง
ก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 19 ล ำดับที่ 36 

      

    โครงกำรบุกเบิกถนนสำยในค่ำย-ถ ้ำตลอด ซอย 3 หมู่ที่ 10 จ ำนวน 210,000 บำท 

      

  -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบุกเบิกถนนสำยในค่ำย-ถ ้ำตลอด ซอย 3 หมู่ที่ 10  
ขนำดกว้ำงเฉลี่ย 5.00 เมตร ยำว 550 เมตร พร้อมถมหินคลกุ  
จ ำนวน 413 ลูกบำศก์เมตร (ตำมแบบแปลนท่ีเทศบำลต ำบลท่ีวังก ำหนด)  
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ท่ีวัง เพิ่มเติม ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2564 หน้ำท่ี 19 ล ำดับท่ี 37 
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    โครงกำรบุกเบิกถนนสำยเภำลำย ซอย 4 ตอน 2 หมู่ที่ 11 จ ำนวน 117,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบุกเบิกถนนสำยเภำลำย ซอย 4 ตอน 2 หมู่ที่ 11 ขนำด
กว้ำงเฉลี่ย 4.00 เมตร ยำว 380 เมตร พร้อมถมหินคลุก
จ ำนวน 228 ลูกบำศก์เมตร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลที่วัง
ก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 21 ล ำดับที่ 46  

      

    โครงกำรบุกเบิกถนนสำยไร่เหนือ - ควนม่วง ซอย 1 หมู่ที่ 6 จ ำนวน 118,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบุกเบิกถนนสำยไร่เหนือ –ควนม่วง ซอย 1  
หมู่ที่ 6 ขนำดกว้ำงเฉลี่ย 4.00 เมตร ยำว 275 เมตร พร้อมถมหิน
คลุก จ ำนวน 165 ลูกบำศก์เมตร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลที่วัง
ก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 16 ล ำดับที่ 21 

      

    โครงกำรบุกเบิกถนนสำยอู่วันชัย-โรงประชุม หมู่ที่ 7 จ ำนวน 610,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบุกเบิกถนนสำยอู่วันชัย-โรงประชุม หมู่ที่ 7  
ขนำดกว้ำงเฉลี่ย 10.00 เมตร ยำว 675 เมตร พร้อมถมหินคลุก
จ ำนวน 1,013 ลูกบำศก์เมตร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลที่วัง
ก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 25 

      

    
โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยบ้ำนฉำง-
ควนปลิง ซอย 1 หมู่ที่ 4 

จ ำนวน 228,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สำยบ้ำนฉำง-ควนปลิง ซอย 1 หมู่ที ่4 ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร  
หนำ 0.05 เมตร ยำว 130 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 520  
ตำรำงเมตร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลที่วังก ำหนด)  
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 15 ล ำดับที่ 14 
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โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยบ้ำนฉำง-
ควนปลิง ซอย 1/1 หมู่ที่ 4 

จ ำนวน 358,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สำยบ้ำนฉำง-ควนปลิง ซอย 1/1 หมู่ที่ 4  
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร ยำว 205 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่ำ 820 ตำรำงเมตร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลที่วังก ำหนด) 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 15 ล ำดับที่ 15 

      

    โครงกำรปรับปรุงถนนหินคลุก สำยเภำลำย ซอย 4 หมู่ที่ 11 จ ำนวน 126,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนหินคลุก สำยเภำลำย ซอย 4 หมู่
ที ่11 ขนำดกว้ำงเฉลี่ย 4.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร  
ยำว 229 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 916 ตำรำงเมตร (ตำมแบบ
แปลนที่เทศบำลต ำบลที่วังก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 21 ล ำดับที่ 45 

      

    โครงกำรปรับปรุงถนนหินคลุก สำยหนองธง หมู่ที่ 5 จ ำนวน 272,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนหินคลุก สำยหนองธง หมู่ที ่5 ขนำดกว้ำง
เฉลี่ย 4.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร ยำว 1,118 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่ำ 4,472 ตำรำงเมตร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลที่วัง
ก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 15 ล ำดับที่ 17 

      

    โครงกำรปรับปรุงถนนหินคลุกสำยวังขวัญ ซอย 3 หมู่ที่ 8 จ ำนวน 65,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนหินคลุกสำยวังขวัญ ซอย 3 หมู่ที่ 8 ขนำด
กว้ำงเฉลี่ย 4.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร ยำว 150 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 600 ตำรำงเมตร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลที่วัง
ก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบลที่
วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 18 ล ำดับที่ 29 
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    โครงกำรปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยดอนรัก หมู่ที่ 8 จ ำนวน 521,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยดอนรัก  
หมู่ที่ 8 ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร  ยำว 300 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1,200 ตำรำงเมตร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบล 
ที่วังก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 27 

      

    โครงกำรปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยท่ำไฟ-ไร่เหนือ หมู่ที่ 6 จ ำนวน 1,703,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยท่ำไฟ- 
ไร่เหนือ หมู่ที ่6 ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร  
ยำว 911 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 3,644 ตำรำงเมตร (ตำมแบบ
แปลนที่เทศบำลต ำบลที่วังก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 16ล ำดับที่ 19 

      

    โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำพร้อมบ่อพักถนนสำยบังคับคดี หมู่ที่ 7 จ ำนวน 916,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน ้ำพร้อมบ่อพักถนนสำยบังคับคดี  
หมู่ที่ 7 โดยใช้ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 เมตร  
จ ำนวน 279 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ ำนวน 31 บ่อ  
และก่อสร้ำงรำงวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 1.00 เมตร   
หนำ 0.15 เมตร ยำว 279 เมตร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลที่วัง
ก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 16 ล ำดับที่ 22 

      

   ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค       

    โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน บ้ำนดอนรัก หมู่ที่ 8 จ ำนวน 676,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนพร้อมเจำะ 
บ่อบำดำล ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 6 นิ้ว  ขนำดควำมจุ 20  
ลูกบำศก์เมตร พร้อมวำงท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 2 นิ้ว  ยำว 100 เมตร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำล
ต ำบลที่วังก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 28 
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    โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน บ้ำนถ ้ำประดู่ หมู่ที่ 10 จ ำนวน 676,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนพร้อมเจำะบ่อ
บำดำล  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 6 นิ้ว  ขนำดควำมจุ 20 ลูกบำศก์
เมตร พร้อมวำงท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 2 นิ้ว   
ยำว 100 เมตร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลที่วังก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 20 ล ำดับที่ 39 

      

    โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน บ้ำนบนควน หมู่ที่ 9 จ ำนวน 676,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนพร้อมเจำะบ่อ
บำดำล ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 6 นิ้ว  ขนำดควำมจุ 20 ลูกบำศก์
เมตร พร้อมวำงท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 2 นิ้ว  
ยำว 100 เมตร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลที่วังก ำหนด) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบล 
ที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 19 ล ำดับที่ 34 
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แผนงานการเกษตร 

 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 438,560 บาท 

  งบบุคลากร รวม 238,560 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 238,560 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 238,560 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำลของส ำนักปลัดเทศบำล
พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปีตำมต ำแหน่งและอัตรำที่ก.ท.ก ำหนด  
ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลังพนักงำนเทศบำล 3 ปี  

      

  งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน จ ำนวน 110,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกมำ
ปฏิบัติงำนดูแลงำนด้ำนกำรเกษตร รักษำต้นไม้ พันธ์ไม้  ดูแลด้ำน 
ภูมิทัศน์ที่สำธำรณะของเทศบำล 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำย 
เงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์
และอัตรำประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะ
ค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค ฯลฯและหนังสือกระทรวง 
มหำดไทยที่ มท 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563  
เรื่องหลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงกำรสุขภำพดีถ้วนหน้ำผักสวนครัวรั้วกินได้ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสุขภำพดีถ้วนหน้ำผักสวน
ครัวรั้วกินได้ ประจ ำปี พ.ศ.2565 เช่น   ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำ
เครื่องดื่ม ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์  ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในโครงกำร ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่ง
นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557   
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง หน้ำที่ 187 ล ำดับที่ 3   

    โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ (อพ.สธ) จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ (อพ.สธ)  เช่น   ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง  
ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำวิทยำกร ค่ำพันธุ์พืช ค่ำยำนพำหนะ 
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ี
จ ำเป็นต้องจ่ำยในโครงกำร ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำร  
ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557   
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เทศบำลต ำบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 หน้ำที่ 29 ล ำดับที่ 1  

      

   ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น พันธ์พืช ปุ๋ย ยำป้องกันและ 
ก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ  
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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224,160 224,160

42,296 42,296

560,000 560,000

25,000 25,000

15,616,000 15,616,000

3,950,000 3,950,000

180,000 180,000

1,000,000 1,000,000

1,732,560 1,732,560

444,600 444,600

15,000 15,000

83,931 83,931

300,000 300,000

30,000 30,000

30,000 30,000

30,000 30,000เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง

เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/

พนักงาน

เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ

เงินช่วยพิเศษ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล

แห่งประเทศไทย

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

(ก.บ.ท.)

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า

เงินส ารองจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

เบ้ียยังชีพความพิการ

ค่าช าระดอกเบ้ีย

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

ค่าช าระหน้ีเงินกู้

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน
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แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน

756,000 756,000

240,000 240,000

240,000 240,000

216,000 216,000

1,620,000 1,620,000

8,409,996 399,720 2,906,000 1,911,240 296,760 2,213,520 238,560 17,045,276

218,400 21,300 67,200 306,900

352,400 60,000 60,000 103,200 575,600

317,520 317,520

2,838,760 1,250,000 2,348,000 432,000 2,847,048 1,706,160 11,879,328

230,980 105,000 123,500 48,000 296,880 144,000 948,360

210,000 210,000เงินวิทยฐานะ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 237,360 220,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เงินประจ าต าแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง

ประธานสภา/สมาชิกสภา/

เลขานุการสภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

เงินเดือน (ฝ่าย

ประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ

พนักงานส่วนท้องถ่ิน
669,480

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง

นายก

ค่าตอบแทนรายเดือน

เลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง

นายก/รองนายก
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แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน

325,000 5,000 30,000 200,000 560,000

65,000 50,000 5,000 60,000 10,000 200,000

506,000 108,000 90,000 187,200 1,011,200

144,200 5,000 61,500 20,000 5,000 45,000 290,700

666,000 50,000 200,000 1,500,000 300,000 2,746,000

210,000 5,000 20,000 235,000

100,000 100,000

25,000 25,000

50,000 50,000

10,000 10,000

150,000 30,000 60,000 50,000 30,000 350,000

165,000 20,000 40,000 70,000 20,000 335,000

5,000 5,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 20,000

โครงการ "หน่ึงใจ...ให้ธรรมะ"

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายจัดท าเอกสารเผยแพร่

การด าเนินงาน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 30,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและ

พิธีการ

ค่าเช่าบ้าน 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน

เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ
10,000
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แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน

20,000 20,000

5,000 5,000

5,000 5,000

5,000 5,000

5,000 5,000

5,000 5,000

50,000 50,000

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรม การเพ่ิม

ประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนา

ตนเอง 

สู่การพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาล

ต าบลท่ีวัง

โครงการพัฒนาเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบล ท่ีวัง

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ

เกียรติ 12 สิงหา

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

"พระราชินี" 3 มิถุนายน

โครงการท าดีเพ่ือพ่อหลวง (5 

ธันวา)

โครงการปลูกต้นไม้ เน่ืองในวัน

ต้นไม้ประจ าปีของชาติ

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (พ.ศ.2566-2570) เทศบาล

ต าบลท่ีวัง

โครงการจิตอาสา "เราท าความดี

 ด้วยหัวใจ"

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน

5,000 5,000

70,000 70,000

5,000 5,000

5,000 5,000

50,000 50,000

70,000 80,000 200,000 600,000 950,000

30,000 30,000

50,000 50,000

100,000 100,000

1,608,350 1,608,350

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา

รายจ่ายเพ่ือได้มาซ่ึงบริการ

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล และ

พนักงานจ้าง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการวันท้องถ่ินไทย

โครงการวันเทศบาล

โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ ท าความ

สะอาดศาสนสถาน เน่ืองใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน

การเงิน การคลัง การบัญชี และ

การพัสดุ ของพนักงานเทศบาล

ต าบลท่ีวัง

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน

30,000 30,000

50,000 50,000

20,000 20,000

110,000 110,000

50,000 50,000

200,000 200,000

20,000

20,000

โครงการคนไทยใจอาสา 

(เยาวชนรักษ์บ้านเกิด)
20,000

โครงการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ 20,000

โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ

มูลฝอยและรักษาความสะอาด

โครงการศึกษาความเหมาะสม

ออกแบบศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย

แบบครบวงจร

โครงการให้บริการทางสังคมด้าน

การแพทย์ฉุกเฉิน

ค่าจ้างเหมาแรงงานคนพิการ

โครงการรณรงค์ป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธาน  ศาตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร

ราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน

50,000

50,000

20,000

50,000

20,000

30,000

210,000

20,000

110,000 110,000

20,000 20,000

50,000 50,000

300,000 300,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

(อพ.สธ)

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน

ค่าจ้างเหมาแรงงาน

โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้าผัก

สวนครัวร้ัวกินได้

โครงการส่งเสริมและการเรียนรู้

ประเพณีชักพระ
210,000

โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา 20,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

ต าบลท่ีวัง

20,000

โครงการหลาดหวันฉ่าย หนน

สายวัฒนธรรม พลบค ่าท่ีหน้า

พลับพลา

30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่ม

พัฒนาสตรีต าบลท่ีวัง
20,000

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

 ในเทศบาลต าบลท่ีวัง
50,000

โครงการชุมชนปลอดขยะ

ส่งเสริมส่ิงแวดล้อมในชุมชน
50,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน 50,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน

105,000 5,000 10,000 450,000 570,000

50,000 3,461,000 150,000 3,661,000

60,000 20,000 50,000 10,000 700,000 860,000

40,000 50,000 100,000 50,000 240,000

150,000 150,000 500,000 300,000 1,100,000

10,000 20,000 10,000 20,000 60,000

10,000 10,000

160,000 50,000 40,000 20,000 60,000 350,000

30,000 30,000 10,000 70,000

100,000 100,000

50,000 50,000

100,000 100,000

5,000 5,000

500,000 100,000 600,000

30,000 30,000 60,000

10,000 10,000

100,000 100,000

150,000 25,000 175,000

23,600 12,900 7,000 49,400

3,000 7,000 3,600 13,600

15,000 12,500 27,500ตู้เก็บเอกสาร

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

โต๊ะท างาน 5,900

เก้าอ้ีท างาน

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล

ค่าบริการโทรศัพท์

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุอ่ืน

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุจราจร

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุการเกษตร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

งบด าเนินงาน
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แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน

854,000 854,000

19,300 19,300

12,000 12,000

53,000 34,000 87,000

22,000 22,000 44,000

15,000 6,300 21,300

2,500 5,000 7,500

200,000 200,000

6,981 6,981

21,000 21,000

38,500 38,500

2,450 2,450

8,900 8,900

3,540 3,540สว่านไร้สาย

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้

 (ค่า K)

เคร่ืองเจีย/ตัดแบบมือถือ

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า

เคร่ืองตัดผิวจราจร

ครุภัณฑ์โรงงาน

เคร่ืองเจาะดิน

เคร่ืองตบดิน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เคร่ืองพิมพ์

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

คูลเลอร์น ้าร้อน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รถส่วนกลาง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
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แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน

100,000 100,000

100,000 100,000

175,000 175,000

3,215,000 3,215,000

590,000 590,000

752,000 752,000

1,233,000 1,233,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบ้านนายดิเรก 

หมู่ท่ี 10

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยนายสมบูรณ์ ดวง

แก้ว หมู่ท่ี 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยนายส าราญ คง

หนอน หมู่ท่ี 7

โครงการปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค์หลังท่ี 2  หมู่ท่ี 2

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร 

หรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างทางลาดคน

พิการส านักงานเทศบาลต าบลท่ีวัง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือส่ิงปลูก

สร้างต่าง ๆ

โครงการติดต้ังราวกันตกบริเวณ

ริมฟุตบาท ถนนสาย 403 (สาย

เก่า) หมู่ท่ี 1

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา

ได้ (ค่า K)

งบลงทุน
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แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน

616,000 616,000

1,543,000 1,543,000

322,000 322,000

1,644,000 1,644,000

1,290,000 1,290,000

1,172,000 1,172,000

249,000 249,000

919,000 919,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 

ถนนสายทองเน้ือเก้า หมู่ท่ี 9

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอู่

วันชัย หมู่ท่ี 7

โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด

ควนชม หมู่ท่ี 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายห้าสิบ ซอย 1 

ตอน 2 หมู่ท่ี 9

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย

บ้านนายย้ิม หมู่ท่ี 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายเร่ิมพัฒนา ซอย 1

 หมู่ท่ี 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายหมู่บ้านเพ่ือนทวี 

ซอย 1 หมู่ท่ี 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบ้านนายสันติ 

เช้ือนุช หมู่ท่ี 4

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน
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แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน

458,000 458,000

126,000 126,000

536,000 536,000

210,000 210,000

117,000 117,000

118,000 118,000

610,000 610,000

228,000 228,000

358,000 358,000

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย

บ้านฉาง-ควนปลิง ซอย 1 หมู่ท่ี 4

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย

บ้านฉาง-ควนปลิง ซอย 1/1 หมู่ท่ี

 4

โครงการบุกเบิกถนนสายไร่เหนือ

 - ควนม่วง ซอย 1 หมู่ท่ี 6

โครงการบุกเบิกถนนสายอู่วันชัย-

โรงประชุม หมู่ท่ี 7

โครงการบุกเบิกถนนสายในค่าย-

ถ ้าตลอด ซอย 3 หมู่ท่ี 10

โครงการบุกเบิกถนนสายเภาลาย

 ซอย 4 ตอน 2 หมู่ท่ี 11

โครงการบุกเบิกถนนสายควน

หลวงนาย ซอย 1 ตอน 2 หมู่ท่ี 

11

โครงการบุกเบิกถนนสายใน

ค่าย–ถ ้าตลอด ซอย 2 หมู่ท่ี 10

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม

คลองวังไทร หมู่ท่ี 10

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน



189

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน

126,000 126,000

272,000 272,000

65,000 65,000

521,000 521,000

1,703,000 1,703,000

916,000 916,000

676,000 676,000

676,000 676,000

676,000 676,000

7,000 7,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี

โครงการก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้าน บ้านถ ้าประดู่ หมู่ท่ี 10

โครงการก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้าน บ้านบนควน หมู่ท่ี 9

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้าน บ้านดอนรัก หมู่ท่ี 8

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต สายท่าไฟ-ไร่เหนือ 

หมู่ท่ี 6

โครงการวางท่อระบายน ้าพร้อม

บ่อพักถนนสายบังคับคดี หมู่ท่ี 7

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก

สายวังขวัญ ซอย 3 หมู่ท่ี 8

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต สายดอนรัก หมู่ท่ี 8

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 

สายเภาลาย ซอย 4 หมู่ท่ี 11

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 

สายหนองธง หมู่ท่ี 5

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน
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แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน

20,000 20,000

6,720,000 6,720,000

109,076 109,076

694,126 694,126

281,874 281,874

86,172 86,172

15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง

สว่างสาธารณะถนนซอยบ้าน

นายป่ิน หมู่ท่ี 8

โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ 15,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า

และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

ถนนครัวภูผา - บ้านจ่าวิทย์ หมู่ท่ี

 2

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า

และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

ถนนวงแหวนฝ่ังตะวันออก หมู่ท่ี 

10

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า

และไฟฟ้าส่องสว่างซอยเร่ิม

พัฒนา หมู่ท่ี 2

อุดหนุนองค์การบริหารส่วน

ต าบลน ้าตก

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
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แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน

4,000

24,263,547 20,992,656 2,417,120 18,298,250 4,201,240 110,000 7,016,936 29,111,951 438,560 108,752,000

โครงการสืบสานประเพณี

วัฒนธรรมท้องถ่ิน “ประเพณี

มาฆบูชาแห่ผ้าข้ึนธาตุ”

4,000

รวม 1,432,740 469,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน


