
         

เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย 
                                           

แผนงานงบกลาง 
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานสรา้งความ
เข้มแขง็ของชุมชน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสาธารณสขุ 
แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

รวม 

         
แผนงาน 

  

  งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย       

          

              

งบกลาง งบกลาง 

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 1,500,000               1,500,000 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 271,750               271,750 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000               90,000 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 372,420               372,420 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,096,000               9,096,000 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

550,000               550,000 

ส ารองจ่าย 20,000               20,000 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,456,000               3,456,000 

งบบุคลากร 

เงินเดอืน (ฝา่ย
การเมอืง) 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก               180,000 180,000 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

              1,555,200 1,555,200 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

              207,360 207,360 

เงินเดือนนายก/รองนายก               725,760 725,760 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก               180,000 180,000 

เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       1,352,160 1,344,000 750,000   3,022,200 6,468,360 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน               82,740 82,740 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง       92,500 180,000 80,000   249,100 601,600 

เงินเดือนพนักงาน       973,080 336,360 1,058,760   5,235,240 7,603,440 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า             229,200   229,200 

เงินประจ าต าแหน่ง       60,000 42,000     288,000 390,000 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           3,800   70,000 73,800 

ค่าเบี้ยประชุม               20,000 20,000 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      30,000       30,000 60,000 

ค่าเช่าบ้าน       120,000 42,000 72,000   416,000 650,000 



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       20,000 65,520 10,000   35,000 130,520 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       452,000 1,736,300 400,000   848,000 3,436,300 

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ           100,000   70,000 170,000 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

                  

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด 

  250,000             250,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง   250,000             250,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทักษะฟุตบอลข้ัน
พื้นฐาน(คลินิกฟุตบอล)ให้กับเด็กและเยาวชน 

  50,000             50,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก           12,000     12,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ฝึกร่วมแผน) 

            20,000   20,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

            15,000   15,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

            15,000   15,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ   100,000             100,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการวันสงกรานต์เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวันผู้สูงอายุ 

  100,000             100,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกเทศบาลต าบลพรหมโลก 

              300,000 300,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       50,000 30,000 50,000   70,000 200,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการประชุม 
อบรม และสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 

              300,000 300,000 

โครงการคลินิกกฎหมาย               10,000 10,000 

โครงการค่ายเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลพรหม
โลก 

    70,000           70,000 

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ     50,000           50,000 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

              15,000 15,000 

โครงการเทศบาลพบประชาชน               50,000 50,000 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด             40,000   40,000 

โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
สถานศึกษา 

            30,000   30,000 

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน     30,000           30,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างประจ า พนักงาน

              200,000 200,000 



จ้างและลูกจ้างเทศบาล 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน
เทศบาลต าบลพรหมโลก 

    100,000           100,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพเทศบาลต าบล
พรหมโลก 

        15,000       15,000 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า         30,000       30,000 

โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม         20,000       20,000 

โครงการส่งเสริมการมีการคัดแยกขยะชุมชน         50,000       50,000 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    50,000           50,000 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 

              30,000 30,000 

โครงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม
เกษตรกรเทศบาลต าบลพรหมโลก 

    50,000           50,000 

โครงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มคน
พิการเทศบาลต าบลพรหมโลก 

    20,000           20,000 

โครงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลพรหมโลก 

    100,000           100,000 

โครงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรี
พัฒนาเทศบาลต าบลพรหมโลก 

    50,000           50,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา           1,025,220     1,025,220 

โครงการอาหารสะอาด น้ าดื่มปลอดภัย น้ าใช้
ปราศจากสารปนเปื้อน 

        20,000       20,000 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       200,000 120,000 30,000 50,000 140,000 540,000 

ค่าวัสด ุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย       10,000 30,000   10,000   50,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       80,000 80,000   50,000 70,000 280,000 

วัสดุคอมพิวเตอร์       30,000 15,000 20,000   100,000 165,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       200,000     30,000 30,000 260,000 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น       250,000 350,000   80,000 200,000 880,000 

วัสดุกีฬา           30,000     30,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง             50,000   50,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว         100,000 30,000   5,000 135,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์         25,000       25,000 

ค่าอาหารเสริม (นม)           1,540,625     1,540,625 

วัสดุการเกษตร       50,000 5,000 30,000     85,000 

วัสดุก่อสร้าง       150,000         150,000 



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         5,000 10,000   10,000 25,000 

วัสดุส านักงาน       30,000 40,000 50,000   110,000 230,000 

วัสดุการศึกษา           30,000     30,000 

ค่าสาธารณปูโภค 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม           9,600   108,000 117,600 

ค่าไฟฟ้า           150,000   500,000 650,000 

ค่าบริการไปรษณีย์               15,000 15,000 

ค่าบริการโทรศัพท์           10,000   30,000 40,000 

งบลงทนุ 

ค่าครภุณัฑ ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน                   

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก           12,500   28,000 40,500 

ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร               120,000 120,000 

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง           80,400     80,400 

ค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม               6,400 6,400 

ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์               44,000 44,000 

ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง           7,600     7,600 

ตู้เก็บเอกสาร               22,000 22,000 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด า 

              9,000 9,000 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                   

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า           9,500     9,500 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                   

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี (DVD)           10,000     10,000 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   

กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล         14,000       14,000 

ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม           30,000     30,000 

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)           13,000     13,000 

เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์           14,000     14,000 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                   

ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง             50,000   50,000 

ค่าทีด่ินและสิง่กอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                   

ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง       22,000         22,000 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพรหมโลก 6 -       416,000         416,000 



ปลายอวน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังเขาขุนพนม 
- นาเสน - บ้านปึก(ต่อเน่ือง) และวางท่อระบาย
น้ า คสล.พร้อมบ่อพัก 

      283,000         283,000 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยคุ้งคุ้ง       416,000         416,000 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยทรายขาว - 
หลังเขาขุนพนม 

      968,000         968,000 

โครงการก่อสร้างถนน สายห้วยหยี - โคกแบก       405,600         405,600 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณโดยรอบ
เขาปูน 

      65,000         65,000 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบ
จ าหน่ายถนนสายเขาปูน (สายศูนย์เด็กเล็ก) 

      145,000         145,000 

โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ริมถนนสายหน้า
อ าเภอ - ทุ่งนาโด - เขาปูน 

      470,000         470,000 

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายพรุชนเหนือ - บ่อดิน(บริเวณห้วยทอง
เพียร) 

      483,000         483,000 

โครงการซ่อมแซมอาคารงานธุรการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล 

      50,000         50,000 

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV       495,000         495,000 

งบเงนิอดุหนุน เงินอดุหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ   158,000     10,000 2,689,000   20,000 2,877,000 

รวม 15,356,170 908,000 520,000 8,368,340 4,705,180 8,368,005 669,200 15,757,000 54,651,895 

                      



เทศบาลต าบลพรหมโลก 

เขต/อ าเภอ พรหมครี ี   จังหวดันครศรธีรรมราช 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

333  ม. 1  ซอย-  ถนนนอกท่า - ท่าแพ  แขวง/ต าบล พรหมโลก 
  เขต/อ าเภอ พรหมคีร ี จังหวดันครศรีธรรมราช  80320 

      
   

พื้นที ่ 12.92 ตารางกิโลเมตร 
   

ประชากรทั้งหมด 6,836 คน 
ชาย 4,314 คน 
หญิง 2,522 คน 

   
   

 ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 

   
   
   
    



ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

รำยจำ่ย รำยจำ่ยจรงิป ี2559 ประมำณกำร ป ี2560 ประมำณกำร ป ี2561 
จำ่ยจำกงบประมำณ       
  งบกลำง 2,273,910.56 14,476,830.00 15,356,170.00 
  งบบุคลำกร 17,006,607.00 21,666,680.00 18,223,660.00 
  งบด ำเนินงำน 10,405,660.26 11,417,024.00 13,506,065.00 
  งบลงทุน 4,118,865.92 4,537,600.00 4,689,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 3,093,500.00 2,886,000.00 2,877,000.00 

รวมจำ่ยจำกงบประมำณ 36,898,543.74 54,984,134.00 54,651,895.00 
รวม 36,898,543.74 54,984,134.00 54,651,895.00 

 



  ค ำแถลงงบประมำณ     

  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561     
เทศบำลต ำบลพรหมโลก 

อ ำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
        

          รำยรับจรงิ ป ี 2559 ประมำณกำร ป ี2560 ประมำณกำร ป ี2561 
รำยได้จดัเก็บเอง       
  หมวดภำษีอำกร 1,136,863.06 1,115,000.00 1,135,000.00 
  หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 460,420.20 346,000.00 336,000.00 
  หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 222,320.10 250,000.00 250,000.00 
  หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำร

พำณิชย์ 
0.00 0.00 0.00 

  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 21,570.00 192,000.00 222,000.00 
  หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรำยได้จดัเกบ็เอง 1,841,173.36 1,903,000.00 1,943,000.00 
รำยได้ทีร่ฐับำลเกบ็แลว้จัดสรรใหอ้งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

      

  หมวดภำษีจัดสรร 26,209,000.30 26,863,000.00 26,170,000.00 
รวมรำยได้ทีร่ฐับำลเกบ็แลว้จัดสรรใหอ้งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
26,209,000.30 26,863,000.00 26,170,000.00 

รำยได้ทีร่ฐับำลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,170,357.00 26,800,000.00 26,550,000.00 
รวมรำยได้ทีร่ฐับำลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 
13,170,357.00 26,800,000.00 26,550,000.00 

รวม 41,220,530.66 55,566,000.00 54,663,000.00 
 



 
 
 
 
 

 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกจิการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เทศบาลต าบลพรหมโลก 
 

อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช



เทศบาลต าบลพรหมโลก 
อ าเภอพรหมครี ี จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
เทศบาลต าบลพรหมโลก 

อ าเภอพรหมครี ี จงัหวดันครศรธีรรมราช 
............................ 

 
ประมาณการรายรับท้ังสิ้น      จ านวน  2,881,418  บาท 
หมวดรายได้จัดเก็บเอง 
 ค่าจ าหน่วยน้ าจากมาตรวัดน้ า     เป็นเงิน 1,645,368 บาท 
  ประมาณการเพิ่มขึน้โดยค านวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงจากปีที่ผ่านมา   
 ค่าจ าหน่ายสิ่งของจากคลังพัสด ุ     เป็นเงิน  48,360 บาท 
  ประมาณการเพิ่มขึน้โดยค านวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงจากปีที่ผ่านมา        
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 
 ผลประโยชน์อืน่ๆ จากค่าแรง     เป็นเงิน 7,965  บาท 
 ผลประโยชน์อืน่ๆ จากค่าเบ็ดเตล็ด    เป็นเงิน 5,900  บาท 
 เงินดอกเบ้ียฝากธนาคาร      เป็นเงิน 9,325  บาท 
เงินช่วยเหลือ 
 เงินช่วยเหลือจากเทศบาลต าบลพรหมโลก   เป็นเงิน 1,164,500  บาท 
 



งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
ประมาณการรายรบั 

งบเฉพาะการ รายรบั 
รายไดจ้ดัเกบ็ 

รายได ้
จากทรพัยส์นิ 

เงนิชว่ยเหลอื รวมรบัทัง้สิน้ 

     
งบเฉพาะการ 1,693,728 23,190 1,164,500 2,881,418 

     
รวม 1,693,728 23,190 1,164,500 2,881,418 

 
 
ประมาณการรายจา่ย 
งบเฉพาะการ รายจ่าย 

งบกลาง 
รายจ่าย 

งบบคุลากร 
รายจ่าย 

งบด าเนนิการ 
รายจ่าย 
งบลงทนุ 

รวมรายจา่ย 
ทั้งสิน้ 

      
งบเฉพาะการ 40,000 1,335,918 1,477,000 28,500 2,881,418 

      
รวม 40,000 1,335,918 1,477,000 28,500 2,881,418 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอยีดประมาณรายจา่ยเฉพาะการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งานกจิการประปา เทศบาลต าบลพรหมโลก 
อ าเภอพรหมครี ี จงัหวดันครศรธีรรมราช 
………………………………….. 

 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น        2,881,418    บาท   แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 
 1.  งบกลาง         รวม  40,000  บาท 
  1.1  ประเภทส่งสมทบกองทันประกันสังคม     จ านวน  40,000  บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง 
 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
   

แผนงานการพาณชิย ์งานการกจิการประปา 
 งานกิจการประปา         รวม  2,841,418  บาท 
         2.  งบบุคลากร        รวม  1,335,918  บาท 
     หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว    

2.1  เงินเดือนพนักงาน     จ านวน  571,918  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 
กองการประปา  
2.2  ค่าจ้างพนักงานจ้าง    จ านวน  700,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 คน และพนักงานจ้าง 1 คน 
กองการประปา  
2.3  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน  64,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และ 
พนักงานจ้างทั่วไปกองการประปา 
 
 
 
 
 
 

         3.   งบด าเนินการ      รวม  1,477,000  บาท 
     หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ    

3.1  ค่าตอบแทน           รวม  66,000  บาท 
3.1.1  ค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล     จ านวน  36,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 
กองการประปามีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
3.1.2  ค่าตอบแทนประเภทค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน  30,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร และค่าตอบแทนนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน 
เทศบาล พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการงานเร่งด่วนต่างๆ  



งานพิเศษที่จะต้องมาปฏิบัติ ตามค าสั่งของเทศบาล และนายกเทศมนตรี 
3.2  ค่าใช้สอย           รวม  350,000  บาท 

3.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            จ านวน  300,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดเข้าเล่มเอกสาร 
ค่าจ้างเหมาจดหน่วยน้ าประปา และค่าจัดเก็บค่าน้ าประปา ค่าจ้าง 
เหมาซ่อมแซมท่อเมนประปา อุปกรณ์ต่างในงานระบบประปา 
ตลอดจนผลิตน้ าประปา ค่าจ้างเหมาแรงงาน และค่าจ้างเหมาอื่นๆ 
3.2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ            จ านวน  10,000  บาท   
เพื่อจา่ยเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะเดินทางของ 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในหน่วยงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
3.2.3  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินจ านวน  40,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของกองประปา 
 
 
 
 
 
 
 

3.3  ค่าวัสดุ           รวม  454,000  บาท 
3.3.1  ค่าวัสดุส านักงาน              จ านวน  40,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบ 
พิมพ์ต่างๆ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ  
3.3.2  ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย            จ านวน  5,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่นเสื้อสะท้อนแสง 
เสื้อกันฝน รองเท้าบูท ถุงมือ และอื่นๆ 
3.3.3  ค่าวัสดุก่อสร้าง            จ านวน  160,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างต่างๆเช่นท่อน้ าประปา 
อุปกรณ์ต่อพ่วงในงานประปา ปูนขาว ทราย และอื่นๆ 
3.3.4  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน  40,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ าเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงานกองการ 
ประปาเช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่องและอื่นๆ 
ส าหรับใช้ในกิจการประปา  
3.3.5  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์            จ านวน  20,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ 
3.3.6  ค่าวัสดุอื่นๆ            จ านวน  160,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในวัสดุอื่นได้ 
เช่น มิเตอร์น้ าประปา ,หัวกรองน้ า,ทรายกรองน้ า,ยีโบลท์ 
น็อตยึดหน้าจาน,ประเก็นยาง,เช็ควาส์ว และอื่นๆ 



3.3.6  ค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ        จ านวน  9,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เช่น สายไฟหลอดไฟ 
สตาร์ทเตอร์ โคมไฟ แมคเนติก เบรกเกอร์ และอื่นๆ 
 3.3.6  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์             จ านวน  20,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่นคลอรีน  สารส้ม อื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 

3.4  ค่าสาธารณูปโภค          รวม  607,000  บาท 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 
3.4.1  ค่าไฟฟ้า                  จ านวน  600,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ าประปา,โรงจ่ายสารเคมี  
3.4.2  ค่าโทรศัพท์ จ านวน  5,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองการประปา 
3.4.3  ค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ จ านวน  2,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร 

4.  งบลงทุน           รวม  28,500  บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
4.1  ครุภัณฑ์โรงงาน 
4.1.1  เครื่องตัดถนนคอนกรีตจ านวน 1 เครื่อง   จ านวน  28,500 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดถนนคอนกรีต โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
-ขนาดของใบตัด 10 นิ้ว-16 นิ้ว 
-การปรับระดับความลึกร่องตัด แบบหมุนเกลียว 
-อุปกรณ์ระบายความร้อน ปล่อยน้ าให้ไหลผ่านใบตัด 
-ความลึกสูงสุดท่ีตัดได้ 150 มม. 
-ชนิดเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 12 Hp 
(ครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  
ราคาตามท้องตลาด(ไม่รวมใบตัด)ซึ่งเป็นราคาที่ประหยัดแล้ว 
 
 
 



รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลพรหมโลก 
อ าเภอพรหมคีร ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
  แผนงานบรหิารงานทั่วไป               
  งานบรหิารทัว่ไป               
    งบบคุลากร               
    เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)               
      เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00 695,520.00 725,760.00 725,760 0 % 725,760 
      เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 180,000.00 180,000 0 % 180,000 
      เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 180,000.00 180,000 0 % 180,000 
  

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

198,720.00 198,720.00 207,360.00 207,360 0 % 207,360 

      เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400.00 1,490,400.00 1,555,200.00 1,555,200 0 % 1,555,200 
  รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยการเมอืง) 2,624,640.00 2,624,640.00 2,848,320.00 2,848,320     2,848,320 
    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)               
      เงินเดือนพนักงาน 2,242,700.00 2,527,944.06 3,175,810.00 3,303,720 5.87 % 3,497,520 
      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 51,985.00 28,740.00 82,740.00 82,740 0 % 82,740 
      เงินประจ าต าแหน่ง 172,900.00 176,400.00 215,100.00 228,000 0 % 228,000 
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,819,092.00 2,388,927.00 2,368,028.00 2,407,000 -5.61 % 2,271,960 
      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 647,528.00 291,350.00 269,281.00 249,000 -16.02 % 209,100 
      เงินอื่นๆ 0.00 54,000.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า) 4,934,205.00 5,467,361.06 6,110,959.00 6,270,460     6,289,320 
  รวมงบบคุลากร 7,558,845.00 8,092,001.06 8,959,279.00 9,118,780     9,137,640 
    งบด าเนนิงาน               
    คา่ตอบแทน               
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 
      ค่าเบี้ยประชุม 42,580.00 54,394.00 19,806.00 20,000 0 % 20,000 
      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,000.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 
      ค่าเช่าบ้าน 232,750.00 239,600.00 226,000.00 260,000 0 % 260,000 
  



    เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร 18,267.00 24,611.00 28,870.00 36,000 66.67 % 60,000 
      เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ตอบแทน 302,597.00 318,605.00 274,676.00 336,000     390,000 
    คา่ใชส้อย               
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 364,417.51 297,034.00 130,031.38 641,000 16.69 % 748,000 
      รายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ 85,330.00 60,440.00 65,540.00 50,000 20 % 60,000 
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
        ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลพรหมโลก 0.00 60,000.00 49,500.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตัง้ผู้บรหิารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 10,000.00 6,000.00 0.00 0 0 % 0 
  

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล 
ต าบลพรหมโลก 

9,860.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาและ 
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเทศบาลต าบลพรหมโลก 

20,000.00 13,650.00 12,500.00 0 0 % 0 

        ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าและเผยแพร่แผนการด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 
  

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชาสัมพันธ์เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
ภายในเขตเทศบาล 

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 

  
      

ค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนแผนชุมชน จัดท าประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา และจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เทศบาลต าบลพรหมโลก 

0.00 0.00 0.00 19,200 -100 % 0 

        ค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน 19,500.00 5,250.00 9,550.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 0.00 0.00 49,980.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์เพือ่การมีส่วนร่วมของประชาชน 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้น าชุมชน 44,685.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0.00 0.00 189,892.00 0 0 % 0 
  

      
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศกัยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างประจ า   พนักงานจ้าง
และลูกจ้างเทศบาล 

0.00 0.00 0.00 20,722 -100 % 0 

        ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย 0.00 0.00 29,950.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกฎหมายเพือ่ประชาชน 20,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยเพื่อสง่เสริมการท่องเที่ยวในชุมชน 0.00 15,000.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนา  และทัศนศึกษาดูงาน 0.00 107,460.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง้นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลต าบลพรหมโลก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 300,000 
  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการประชุม อบรม และสัมมนาของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 

250,920.00 5,900.00 235,309.00 195,408 53.52 % 300,000 

  



      ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน 0.00 15,018.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการคลินิกกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 
        โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิม่เติมหรือเปล่ียนแปลง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000 
        โครงการเทศบาลพบประชาชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 
        โครงการบริหารจัดการศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 20,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการปรับปรุงหอ้งวิทยุชุมชนเทศบาลต าบลพรหมโลก 0.00 0.00 74,920.00 0 0 % 0 
  

      
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระ
เกียรต ิและโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เทศบาลต าบลพรหมโลก 

0.00 0.00 0.00 137,680 -100 % 0 

  
      

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัตงิานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาล 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000 

        โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานส านักปลัดเทศบาล 0.00 0.00 478,200.00 0 0 % 0 
        โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 33,900.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 
  

      
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดงูานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทางกฎหมายให้ประชาชนในเขตเทศบาล 0.00 0.00 9,920.00 0 0 % 0 
        โครงการอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน 160,450.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  

      
ในการเดินทางไปราชการในการประชุม  อบรม  และสัมมนาของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 

0.00 182,649.00 0.00 0 0 % 0 

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 263,226.12 176,778.38 118,957.74 170,000 -41.18 % 100,000 
  รวมคา่ใชส้อย 1,302,288.63 945,179.38 1,454,250.12 1,264,010     1,813,000 
    คา่วสัด ุ               
      วัสดุส านักงาน 85,729.00 93,668.00 69,439.05 80,000 -25 % 60,000 
      วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,330.00 31,755.00 18,350.00 75,000 -60 % 30,000 
      วัสดุงานบ้านงานครัว 9,359.00 9,040.00 9,950.00 5,000 0 % 5,000 
      วัสดุยานพาหนะและขนสง่ 0.00 32,900.00 73,130.00 30,000 66.67 % 50,000 
      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 232,110.17 173,730.87 119,841.45 150,000 0 % 150,000 
      วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 8,750.00 490.00 0.00 0 100 % 10,000 
      วัสดุคอมพิวเตอร ์ 64,270.00 49,991.00 40,220.00 65,000 -7.69 % 60,000 
  รวมคา่วสัด ุ 410,548.17 391,574.87 330,930.50 405,000     365,000 
    คา่สาธารณปูโภค               
      ค่าไฟฟ้า 452,248.21 466,225.75 449,655.63 480,000 4.17 % 500,000 
  



    ค่าบริการโทรศัพท์ 35,399.73 26,321.96 24,153.85 30,000 0 % 30,000 
      ค่าบริการไปรษณีย์ 11,786.00 22,144.00 10,823.00 15,000 0 % 15,000 
      ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 21,400.00 32,541.80 36,808.00 54,000 -44.44 % 30,000 
  รวมคา่สาธารณูปโภค 520,833.94 547,233.51 521,440.48 579,000     575,000 
  รวมงบด าเนนิงาน 2,536,267.74 2,202,592.76 2,581,297.10 2,584,010     3,143,000 
    งบลงทนุ               
    คา่ครภุณัฑ์               
      ครุภัณฑ์ส านักงาน               
        ค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างานพนักงานเทศบาล 0.00 0.00 0.00 4,500 -100 % 0 
        ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม 0.00 0.00 55,000.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อเก้าอีพ้ลาสติก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 28,000 
        ค่าจัดซื้อเก้าอีพ้ลาสติก มีพนักพงิเกรด เอ 0.00 0.00 0.00 14,000 -100 % 0 
        ค่าจัดซื้อเคร่ืองถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 120,000 
        ค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศพร้อมตดิตั้ง 0.00 0.00 0.00 185,000 -100 % 0 
        ค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 6,400 
        ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 6,500 -100 % 0 
        ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน 0.00 0.00 14,700.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อตู้ล าโพงเคล่ือนท่ี 0.00 0.00 0.00 6,900 -100 % 0 
        ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเกบ็เอกสาร  ชนิด  4 ล้ินชัก 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ชนิด  2 บาน 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้ 0.00 0.00 6,400.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค ์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 44,000 
        โครงการติดตัง้กล้องวงจรปิด (CCTV) 0.00 50,000.00 0.00 0 0 % 0 
        จัดซื้อ เคร่ืองปรับอากาศพร้อมตดิตั้ง 0.00 0.00 0.00 37,000 -100 % 0 
        จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดตัง้ 0.00 0.00 20,000.00 0 0 % 0 
        จัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดียรโ์ปรเจคเตอร ์ 0.00 0.00 23,000.00 0 0 % 0 
      ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
        จัดซื้อรถบรรทุก 4 ประตู (ดีเซล) 0.00 0.00 736,000.00 0 0 % 0 
      ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               
        ค่าจัดซื้อวิทย-ุรับส่ง ชนิดมือถอื 44,250.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               
        ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป 15,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อเคร่ืองเสยีงกลางแจ้งขนาดเล็กเคล่ือนท่ี 0.00 65,000.00 0.00 0 0 % 0 
  



    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               
        ค่าจัดซื้อตู้เก็บภาชนะงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาดเล็ก 5,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        จัดซื้อเคร่ืองดดูฝุ่น 0.00 0.00 6,900.00 0 0 % 0 
        จัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้าสแตนเลส รุ่น 30 ซม. Advance II ความจุ 22.5 ลิตร 0.00 0.00 13,000.00 0 0 % 0 
      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์               
        ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร ์ แบบโน๊ตบุ๊ค 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        -ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ ์ (Inkjet Printer)  แบบฉีดหมึกหมกึ (Inkjet Printer) 0.00 8,000.00 0.00 0 0 % 0 
        เคร่ืองคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 0.00 0.00 0.00 22,000 -100 % 0 
        เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนดิ LED สี แบบ Network 0.00 0.00 0.00 11,990 -100 % 0 
        จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร ์แบบโน้ตบุ๊ค 0.00 0.00 20,930.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ครุภณัฑ ์ 64,250.00 123,000.00 895,930.00 287,890     198,400 
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
      ค่าต่อเติมหรอืดดัแปลงอาคารบ้านพัก               
        ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหอ้งท างานกจิการสภาเทศบาลต าบลพรหมโลก 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงบลงทนุ 64,250.00 123,000.00 895,930.00 287,890     198,400 
    งบเงนิอดุหนนุ               
    เงนิอดุหนนุ               
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 48,652.00 30,000.00 30,000 -33.33 % 20,000 
  รวมเงนิอดุหนนุ 0.00 48,652.00 30,000.00 30,000     20,000 
  รวมงบเงนิอดุหนนุ 0.00 48,652.00 30,000.00 30,000     20,000 
  รวมงานบรหิารทั่วไป 10,159,362.74 10,466,245.82 12,466,506.10 12,020,680     12,499,040 
  งานบรหิารงานคลงั               
    งบบคุลากร               
    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)               
      เงินเดือนพนักงาน 1,224,740.00 1,396,236.00 1,600,000.00 1,700,000 2.22 % 1,737,720 
      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 68,260.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 24,387.00 55,500.00 60,000 0 % 60,000 
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 571,324.00 782,640.00 826,335.00 870,000 -13.77 % 750,240 
      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 166,399.00 57,480.00 48,405.00 50,000 -20 % 40,000 
  รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า) 2,030,723.00 2,260,743.00 2,530,240.00 2,680,000     2,587,960 
  รวมงบบคุลากร 2,030,723.00 2,260,743.00 2,530,240.00 2,680,000     2,587,960 
  



  งบด าเนนิงาน               
    คา่ตอบแทน               
      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 58,040.00 0.00 0.00 15,000 0 % 15,000 
      ค่าเช่าบ้าน 115,650.00 130,200.00 117,300.00 150,000 4 % 156,000 
      เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร 34,750.00 38,950.00 17,075.00 5,000 100 % 10,000 
      เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 3,682.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ตอบแทน 212,122.00 169,150.00 134,375.00 170,000     181,000 
    คา่ใชส้อย               
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 362,242.00 186,792.50 13,867.00 100,000 0 % 100,000 
      รายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ 6,500.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
        ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองคลัง 0.00 0.00 97,500.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 76,410.00 38,780.00 32,996.00 70,000 0 % 70,000 
      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 24,600.00 109,660.00 18,630.00 40,000 0 % 40,000 
  รวมคา่ใชส้อย 469,752.00 335,232.50 162,993.00 220,000     220,000 
    คา่วสัด ุ               
      วัสดุส านักงาน 65,000.00 64,006.05 48,694.00 50,000 0 % 50,000 
      วัสดุยานพาหนะและขนสง่ 24,120.00 33,202.00 6,170.00 20,000 0 % 20,000 
      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 61,084.04 41,635.10 26,604.00 50,000 0 % 50,000 
      วัสดุเครื่องแตง่กาย 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      วัสดุคอมพิวเตอร ์ 28,150.00 33,600.00 48,400.00 40,000 0 % 40,000 
  รวมคา่วสัด ุ 178,354.04 172,443.15 129,868.00 160,000     160,000 
    คา่สาธารณปูโภค               
      ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 84,744.00 84,744.00 84,744.00 90,000 -13.33 % 78,000 
  รวมคา่สาธารณูปโภค 84,744.00 84,744.00 84,744.00 90,000     78,000 
  รวมงบด าเนนิงาน 944,972.04 761,569.65 511,980.00 640,000     639,000 
    งบลงทนุ               
    คา่ครภุณัฑ์               
      ครุภัณฑ์ส านักงาน               
        ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 8,200 168.29 % 22,000 
      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์               
        ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร ์ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  



      เคร่ืองคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 21,000 -100 % 0 
        เคร่ืองพิมพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนดิ LED ขาวด า 0.00 0.00 0.00 0 100 % 9,000 
  รวมคา่ครุภณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 29,200     31,000 
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
      ค่าต่อเติมหรอืดดัแปลงอาคารบ้านพัก               
        ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหอ้งท างานกองคลัง 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 29,200     31,000 
  รวมงานบรหิารงานคลงั 2,975,695.04 3,022,312.65 3,042,220.00 3,349,200     3,257,960 
  รวมแผนงานบรหิารงานทัว่ไป 13,135,057.78 13,488,558.47 15,508,726.10 15,369,880     15,757,000 
  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน               
  งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน               
    งบบคุลากร               
    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)               
      ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 168,420.00 190,500.00 211,580.00 219,560 4.39 % 229,200 
  รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า) 168,420.00 190,500.00 211,580.00 219,560     229,200 
  รวมงบบคุลากร 168,420.00 190,500.00 211,580.00 219,560     229,200 
    งบด าเนนิงาน               
    คา่ใชส้อย               
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
        ค่าใช้จ่ายโครงการตดิตั้งกระจกโคง้บริเวณทางแยกและพื้นท่ีเสี่ยง 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการตดิตั้งถงัเคมีดับเพลิง สถานท่ีเสี่ยงภัย 0.00 69,000.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการตดิตั้งถงัเคมีดับเพลิงสถานท่ีเสี่ยงภัย 0.00 0.00 36,000.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการท าสัญญาใจห่างไกลยาเสพตดิ 0.00 0.00 19,675.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการท าสัญญาใจห่างไกลยาเสพตดิ  แก่นักเรียน  และเยาวชนในชุมชน 0.00 18,000.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการท าสัญญาใจห่างไกลยาเสพตดิแก่นักเรียนและเยาวชนในชุมชน 20,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มความเข้มข้นในการออกตรวจท้องทีใ่นเขตเทศบาล 0.00 11,520.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 19,800.00 18,700.00 0.00 20,000 -100 % 0 
  

      
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฝึกร่วมแผน) 
 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

        ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน  ในช่วงเทศกาลต่างๆ 0.00 40,300.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 41,780.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 0.00 0.00 27,600.00 30,000 -100 % 0 
  



      ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม ่ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000 
        ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000 
        ค่าใช้จ่ายจ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 16,650.00 0 0 % 0 
        โครงการติดตัง้กระจกโค้ง 70,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการติดตัง้กระจกโค้งบริเวณทางแยก 0.00 0.00 25,000.00 0 0 % 0 
        โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 0.00 0.00 0.00 10,000 300 % 40,000 
        โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล 20,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 
        โครงการฝึกอบรมเกีย่วกับวิทยุสือ่สาร 0.00 0.00 9,960.00 0 0 % 0 
        โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 0.00 0.00 18,660.00 0 0 % 0 
      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 65,140.00 37,030.00 50,000 0 % 50,000 
  รวมคา่ใชส้อย 171,580.00 222,660.00 190,575.00 110,000     170,000 
    คา่วสัด ุ               
      วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 
      วัสดุยานพาหนะและขนสง่ 0.00 0.00 0.00 70,000 -28.57 % 50,000 
      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,276.51 45,579.45 64,905.45 80,000 0 % 80,000 
      วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 3,490.00 0 0 % 0 
      วัสดุเครื่องแตง่กาย 0.00 0.00 3,740.00 20,000 -50 % 10,000 
      วัสดุเครื่องดับเพลิง 94,250.00 0.00 54,400.00 20,000 150 % 50,000 
  รวมคา่วสัด ุ 194,526.51 45,579.45 126,535.45 190,000     220,000 
  รวมงบด าเนนิงาน 366,106.51 268,239.45 317,110.45 300,000     390,000 
    งบลงทนุ               
    คา่ครภุณัฑ์               
      ครุภัณฑ์ส านักงาน               
        ค่าจัดซื้อเคร่ืองรบัส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถอื 0.00 0.00 0.00 22,500 -100 % 0 
        ค่าจัดซื้อเคร่ืองเล่ือยยนต ์ 2.0 แรงม้า 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 
      ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง               
        ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 
  รวมคา่ครุภณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 32,500     50,000 
  รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 32,500     50,000 
    งบเงนิอดุหนนุ               
    เงนิอดุหนนุ               
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 35,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  



รวมเงนิอดุหนนุ 35,000.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงบเงนิอดุหนนุ 35,000.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงานบรหิารทั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 569,526.51 458,739.45 528,690.45 552,060     669,200 
  รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 569,526.51 458,739.45 528,690.45 552,060     669,200 
  แผนงานการศกึษา               
  งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา               
    งบบคุลากร               
    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)               
      เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 474,460.00 1,673,840 -36.75 % 1,058,760 
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 433,070.00 918,720 -18.36 % 750,000 
      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 39,950.00 81,540 -1.89 % 80,000 
  รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า) 0.00 0.00 947,480.00 2,674,100     1,888,760 
  รวมงบบคุลากร 0.00 0.00 947,480.00 2,674,100     1,888,760 
    งบด าเนนิงาน               
    คา่ตอบแทน               
      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000 -66.67 % 10,000 
      ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 40,600.00 72,000 0 % 72,000 
      เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร 0.00 0.00 0.00 3,800 0 % 3,800 
  รวมคา่ตอบแทน 0.00 0.00 40,600.00 105,800     85,800 
    คา่ใชส้อย               
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 111,186.47 200,000 100 % 400,000 
      รายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ 0.00 0.00 49,444.00 70,000 42.86 % 100,000 
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
        ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้ดูแลเดก็ 0.00 0.00 0.00 12,000 0 % 12,000 
        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000 
        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชกาาร 0.00 0.00 28,164.00 0 0 % 0 
      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 178,930.00 30,000 0 % 30,000 
  รวมคา่ใชส้อย 0.00 0.00 367,724.47 362,000     592,000 
    คา่วสัด ุ               
      วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 27,130.00 50,000 0 % 50,000 
      วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 29,910.00 30,000 0 % 30,000 
      ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 1,456,721.60 1,546,374 -0.37 % 1,540,625 
      วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 6,680.00 5,000 500 % 30,000 
  



    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0.00 0.00 0.00 5,000 100 % 10,000 
      วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 15,000 100 % 30,000 
      วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.00 0.00 19,390.00 20,000 0 % 20,000 
  รวมคา่วสัด ุ 0.00 0.00 1,539,831.60 1,671,374     1,710,625 
    คา่สาธารณปูโภค               
      ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 129,229.37 165,000 -9.09 % 150,000 
      ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 8,859.60 10,000 0 % 10,000 
      ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 9,600 0 % 9,600 
  รวมคา่สาธารณูปโภค 0.00 0.00 138,088.97 184,600     169,600 
  รวมงบด าเนนิงาน 0.00 0.00 2,086,245.04 2,323,774     2,558,025 
    งบลงทนุ               
    คา่ครภุณัฑ์               
      ครุภัณฑ์ส านักงาน               
        ค่าจัดซื้อเก้าอีพ้ลาสติก 0.00 0.00 0.00 25,000 -50 % 12,500 
        ค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศพร้อมตดิตั้ง 0.00 0.00 74,000.00 0 100 % 80,400 
        ค่าจัดซื้อตู้เก้บเครือ่งนอนเด็กนักเรยีน 0.00 0.00 0.00 6,000 -100 % 0 
        ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเล่ือน 0.00 0.00 3,900.00 5,500 -100 % 0 
        ค่าจัดซื้อโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร ์ 0.00 0.00 2,500.00 6,000 -100 % 0 
        ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 0.00 0.00 0.00 4,500 -100 % 0 
        ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ าแบบสแตนเลส 0.00 0.00 0.00 24,000 -100 % 0 
        ค่าจัดซื้อพดัลมติดฝาผนัง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 7,600 
      ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               
        ค่าจัดซื้อเคร่ืองเล่น ดีวีดี 0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0 
        ค่าจัดซื้อเคร่ืองเล่น ดีวีดี (DVD) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 
      ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               
        ค่าจัดซื้อชุดเครือ่งเสยีงหอ้งประชุม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 
        ค่าจัดซื้อโทรทัศน ์แอล อี ด ี 0.00 0.00 0.00 13,000 -100 % 0 
        ค่าจัดซื้อโทรทัศน ์แอล อี ดี (LED) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 13,000 
        เคร่ืองมัลติมีเดยีร์โปรเจคเตอร ์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 14,000 
      ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               
        ค่าจัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า 0.00 0.00 0.00 0 100 % 9,500 
      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์               
        ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร ์ 0.00 0.00 28,900.00 22,000 -100 % 0 
  



      ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ ์ 0.00 0.00 11,990.00 12,000 -100 % 0 
  รวมคา่ครุภณัฑ ์ 0.00 0.00 121,290.00 123,000     177,000 
  รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 121,290.00 123,000     177,000 
    งบเงนิอดุหนนุ               
    เงนิอดุหนนุ               
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 5,000.00 5,000 0 % 5,000 
  รวมเงนิอดุหนนุ 0.00 0.00 5,000.00 5,000     5,000 
  รวมงบเงนิอดุหนนุ 0.00 0.00 5,000.00 5,000     5,000 
  รวมงานบรหิารทั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 0.00 0.00 3,160,015.04 5,125,874     4,628,785 
  งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา               
    งบบคุลากร               
    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)               
      เงินเดือนพนักงาน 340,944.00 418,689.00 0.00 0 0 % 0 
      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 33,345.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 341,002.00 417,960.00 0.00 0 0 % 0 
      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 150,203.00 57,560.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า) 865,494.00 894,209.00 0.00 0     0 
  รวมงบบคุลากร 865,494.00 894,209.00 0.00 0     0 
    งบด าเนนิงาน               
    คา่ตอบแทน               
      ค่าเช่าบ้าน 46,100.00 63,600.00 0.00 0 0 % 0 
      เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ตอบแทน 46,100.00 63,600.00 0.00 0     0 
    คา่ใชส้อย               
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 240,355.00 220,064.00 0.00 0 0 % 0 
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
  

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
พรหมโลก 

0.00 35,650.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
พรหมโลก 

23,200.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        ค่าใช้จ่ายโครงการน าส่งเดก็ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กไปสถานพยาบาล 0.00 0.00 0.00 1,350 -100 % 0 
        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 32,618.00 25,252.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 514,800.00 695,837.00 695,720.00 981,000 4.51 % 1,025,220 
  



    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 119,400.00 37,130.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ใชส้อย 930,373.00 1,013,933.00 695,720.00 982,350     1,025,220 
    คา่วสัด ุ               
      วัสดุส านักงาน 39,783.00 42,089.00 0.00 0 0 % 0 
      วัสดุงานบ้านงานครัว 46,750.00 35,172.00 0.00 0 0 % 0 
      ค่าอาหารเสริม (นม) 1,316,049.78 1,486,920.09 0.00 0 0 % 0 
      วัสดุยานพาหนะและขนสง่ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,754.20 0.00 0.00 0 0 % 0 
      วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 4,386.00 392.00 0.00 0 0 % 0 
      วัสดุคอมพิวเตอร ์ 23,100.00 19,600.00 0.00 0 0 % 0 
      วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 23,042.00 0 100 % 30,000 
  รวมคา่วสัด ุ 1,432,822.98 1,584,173.09 23,042.00 0     30,000 
    คา่สาธารณปูโภค               
      ค่าไฟฟ้า 74,463.93 90,971.92 0.00 0 0 % 0 
      ค่าบริการโทรศัพท์ 1,585.74 3,591.29 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่สาธารณูปโภค 76,049.67 94,563.21 0.00 0     0 
  รวมงบด าเนนิงาน 2,485,345.65 2,756,269.30 718,762.00 982,350     1,055,220 
    งบลงทนุ               
    คา่ครภุณัฑ์               
      ครุภัณฑ์ส านักงาน               
        ค่จัดซื้อตู้กระจกบานเล่ือน 3,900.00 3,550.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อเก้าอี้จัดเล้ียง 6,750.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว – ด า) 0.00 49,000.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อชุดรับแขก 22,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักพลาสติก แบบ 4  ชั้น 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อตู้ใส่เอกสารตูบ้านเหล็กเล่ือนกระจก  5  ฟุต 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 4,900.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเน้ือไม ้ 2  ล้ินชัก 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค ์ 13,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อพดัลมติดผนัง 24,200.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภัณฑ์การศึกษา               
        ค่าจัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  



      ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               
        ค่าจัดซื้อตู้ล าโพงพรอ้มเอนกประสงค ์ 0.00 9,800.00 0.00 0 0 % 0 
        เคร่ืองเล่นดีวีด ี(DVD) 0.00 4,000.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               
        โทรทัศน์แอลอีด ี ขนาด  32  นิ้ว 0.00 16,490.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               
        ค่าจัดซื้อเคร่ืองชัง่น้ าหนักและชุดวดัส่วนสูง 8,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อตู้เย็น  ฉลากเบอร ์ 5 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อตู้อลูมิเนียมวางเตา 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ครุภณัฑ ์ 82,750.00 82,840.00 0.00 0     0 
  รวมงบลงทนุ 82,750.00 82,840.00 0.00 0     0 
    งบเงนิอดุหนนุ               
    เงนิอดุหนนุ               
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,712,000.00 2,732,000.00 2,741,000.00 2,728,000 -1.61 % 2,684,000 
  รวมเงนิอดุหนนุ 2,712,000.00 2,732,000.00 2,741,000.00 2,728,000     2,684,000 
  รวมงบเงนิอดุหนนุ 2,712,000.00 2,732,000.00 2,741,000.00 2,728,000     2,684,000 
  รวมงานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 6,145,589.65 6,465,318.30 3,459,762.00 3,710,350     3,739,220 
  รวมแผนงานการศกึษา 6,145,589.65 6,465,318.30 6,619,777.04 8,836,224     8,368,005 
  แผนงานสาธารณสขุ               
  งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ               
    งบบคุลากร               
    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)               
      เงินเดือนพนักงาน 236,520.00 260,826.00 305,618.00 330,000 1.93 % 336,360 
      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 3,470.00 0.00 0.00 988,860 -100 % 0 
      เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 13,883.00 42,000.00 42,000 0 % 42,000 
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 860,888.00 1,490,940.00 1,561,910.00 1,528,260 -12.06 % 1,344,000 
      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 438,061.00 194,000.00 198,988.00 223,600 -19.5 % 180,000 
  รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า) 1,538,939.00 1,959,649.00 2,108,516.00 3,112,720     1,902,360 
  รวมงบบคุลากร 1,538,939.00 1,959,649.00 2,108,516.00 3,112,720     1,902,360 
    งบด าเนนิงาน               
    คา่ตอบแทน               
      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 64,500.00 44,160.00 38,280.00 71,600 -8.49 % 65,520 
  



    ค่าเช่าบ้าน 34,200.00 36,000.00 36,000.00 42,000 0 % 42,000 
      เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ตอบแทน 98,700.00 80,160.00 74,280.00 113,600     107,520 
    คา่ใชส้อย               
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,581,281.00 1,533,370.68 614,999.80 1,706,300 1.76 % 1,736,300 
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
        ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคปวดข้อยุงลาย 17,554.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  

      
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและประชาสัมพันธ์หน่วยกู้ชีพเทศบาล
ต าบลพรหมโลก (EMS) 

13,340.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 57,475.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคตดิตอ่และโรคไมต่ิดตอ่ 0.00 15,141.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 11,060.00 17,160.00 10,440.00 20,000 50 % 30,000 
        โครงการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคปวดข้อยุงลาย 0.00 20,250.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการจัดการด้านสุขาภิบาลบอ่ดักไขมันและการบ าบัดน้ าเสีย 16,425.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  

      
โครงการจ้างเหมาแรงงานเพือ่เพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

0.00 0.00 934,200.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและประชาสัมพันธ์หน่วยกู้ชีพเทศบาลต าบลพรหม
โลก (EMS) 

0.00 17,404.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาล 0.00 0.00 0.00 25,000 -100 % 0 
        โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนขับ้า 0.00 0.00 19,600.00 30,000 -100 % 0 
        โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชพีเทศบาลต าบลพรหมโลก 0.00 0.00 0.00 15,000 0 % 15,000 
        โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดดล้อม 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0 
        โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 0.00 9,430.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 
        โครงการร่วมรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 7,600.00 0 0 % 0 
        โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 
        โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะชุมชน 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 
        โครงการส่งเสริมการมีการคัดแยกขยะชุมชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 
        โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย 48,200.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการสุขาภิบาลร้านอาหารแผงลอย 0.00 0.00 8,757.00 0 0 % 0 
        โครงการอบรมสขุาภิบาลอาหาร 0.00 14,068.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการอาหารสะอาด น้ าดื่มปลอดภัย น้ าใช้ปราศจากสารปนเป้ือน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 
        โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเป้ือน 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0 
  



    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 182,246.96 182,090.00 105,102.43 120,000 0 % 120,000 
  รวมคา่ใชส้อย 1,927,581.96 1,808,913.68 1,700,699.23 1,966,300     2,021,300 
    คา่วสัด ุ               
      วัสดุส านักงาน 10,764.00 6,869.00 14,018.00 40,000 0 % 40,000 
      วัสดุงานบ้านงานครัว 72,325.00 80,021.00 52,675.00 60,000 66.67 % 100,000 
      วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0 
      วัสดุยานพาหนะและขนสง่ 93,550.00 90,939.47 28,100.00 140,000 -42.86 % 80,000 
      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 370,576.91 313,702.00 251,959.24 350,000 0 % 350,000 
      วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย ์ 18,699.00 13,164.00 20,661.00 30,000 -16.67 % 25,000 
      วัสดุการเกษตร 8,020.00 13,660.00 11,430.00 10,000 -50 % 5,000 
      วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0.00 4,800.00 4,950.00 0 100 % 5,000 
      วัสดุเครื่องแตง่กาย 13,620.00 11,800.00 1,500.00 30,000 0 % 30,000 
      วัสดุคอมพิวเตอร ์ 8,700.00 2,370.00 8,700.00 22,000 -31.82 % 15,000 
  รวมคา่วสัด ุ 596,254.91 537,325.47 393,993.24 697,000     650,000 
    คา่สาธารณปูโภค               
      ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่สาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงบด าเนนิงาน 2,622,536.87 2,426,399.15 2,168,972.47 2,776,900     2,778,820 
    งบลงทนุ               
    คา่ครภุณัฑ์               
      ครุภัณฑ์ส านักงาน               
        ค่าจัดซื้อตู้บานเล่ือนทึบ 0.00 0.00 4,000.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเกบ็เอกสารแบบสูง ชนิด 2 บาน 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเกบ็เอกสารอเนกประสงค์ 3 in 1 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
        โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 0.00 1,988,000.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               
        กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 14,000 
      ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรอืการแพทย ์               
        โครงการจัดซื้อเคร่ืองพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV)  แบบสะพายบ่า 80,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               
        โครงการจัดซื้อเคร่ืองฉดีน้ าแรงดันสูง 0.00 0.00 17,000.00 0 0 % 0 
      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์               
  



      ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร ์ 0.00 0.00 0.00 22,000 -100 % 0 
        ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 0.00 0.00 0.00 9,600 -100 % 0 
  รวมคา่ครุภณัฑ ์ 80,000.00 1,988,000.00 21,000.00 31,600     14,000 
  รวมงบลงทนุ 80,000.00 1,988,000.00 21,000.00 31,600     14,000 
    งบเงนิอดุหนนุ               
    เงนิอดุหนนุ               
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000 0 % 10,000 
      เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 195,000.00 97,500.00 97,500.00 0 0 % 0 
  รวมเงนิอดุหนนุ 205,000.00 107,500.00 107,500.00 10,000     10,000 
  รวมงบเงนิอดุหนนุ 205,000.00 107,500.00 107,500.00 10,000     10,000 
  รวมงานบรหิารทั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 4,446,475.87 6,481,548.15 4,405,988.47 5,931,220     4,705,180 
  รวมแผนงานสาธารณสขุ 4,446,475.87 6,481,548.15 4,405,988.47 5,931,220     4,705,180 
  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์               
  งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์               
    งบด าเนนิงาน               
    คา่ใชส้อย               
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
  

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดรถรับส่งเด็กพิการเพื่อเข้าเรียนและเตรียมความพรอ้มในศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

117,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        ค่าใช้จ่ายโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว 39,872.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีพัฒนาเทศบาลต าบลพรหมโลก 0.00 50,480.00 33,241.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการด าเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกรเทศบาลต าบลพรหมโลก 0.00 0.00 23,680.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้พิการเทศบาลต าบลพรหมโลก 0.00 2,800.00 19,520.60 0 0 % 0 
  รวมคา่ใชส้อย 156,872.00 53,280.00 76,441.60 0     0 
  รวมงบด าเนนิงาน 156,872.00 53,280.00 76,441.60 0     0 
    งบเงนิอดุหนนุ               
    เงนิอดุหนนุ               
      เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมเงนิอดุหนนุ 0.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงบเงนิอดุหนนุ 0.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงานบรหิารทั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห ์ 156,872.00 53,280.00 76,441.60 0     0 
  รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 156,872.00 53,280.00 76,441.60 0     0 
  แผนงานเคหะและชุมชน               
  



งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน               
    งบบคุลากร               
    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)               
      เงินเดือนพนักงาน 859,706.00 785,887.00 881,520.00 913,320 6.54 % 973,080 
      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 3,855.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 55,500.00 60,000 0 % 60,000 
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 933,750.00 1,149,940.00 1,184,559.00 1,154,700 17.1 % 1,352,160 
      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 248,760.00 154,360.00 127,933.00 96,000 -3.65 % 92,500 
  รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า) 2,088,071.00 2,132,187.00 2,249,512.00 2,224,020     2,477,740 
  รวมงบบคุลากร 2,088,071.00 2,132,187.00 2,249,512.00 2,224,020     2,477,740 
    งบด าเนนิงาน               
    คา่ตอบแทน               
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 18,500 62.16 % 30,000 
      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,640.00 4,340.00 14,250.00 20,000 0 % 20,000 
      ค่าเช่าบ้าน 114,300.00 112,900.00 84,000.00 115,000 4.35 % 120,000 
      เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร 1,700.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ตอบแทน 124,640.00 117,240.00 98,250.00 153,500     170,000 
    คา่ใชส้อย               
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 600,450.50 569,287.00 8,256.70 440,000 2.73 % 452,000 
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
        ค่าใช้จ่ยในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานสวนสาธารณะ 0.00 0.00 375,000.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,029.00 31,830.00 14,178.00 30,000 66.67 % 50,000 
      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 660,659.10 639,579.60 272,486.00 1,024,000 -80.47 % 200,000 
  รวมคา่ใชส้อย 1,268,138.60 1,240,696.60 669,920.70 1,494,000     702,000 
    คา่วสัด ุ               
      วัสดุส านักงาน 29,986.00 26,398.00 23,415.00 20,000 50 % 30,000 
      วัสดุก่อสร้าง 207,897.50 440,244.00 171,724.20 260,000 -42.31 % 150,000 
      วัสดุยานพาหนะและขนสง่ 141,910.90 13,600.00 47,500.00 180,000 -55.56 % 80,000 
      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 263,795.00 185,092.18 146,952.62 200,000 25 % 250,000 
      วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 16,000 -100 % 0 
      วัสดุเครื่องแตง่กาย 0.00 0.00 2,040.00 10,000 0 % 10,000 
  



    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 44,600.00 25,114.00 27,118.00 20,000 50 % 30,000 
  รวมคา่วสัด ุ 688,189.40 690,448.18 418,749.82 706,000     550,000 
  รวมงบด าเนนิงาน 2,080,968.00 2,048,384.78 1,186,920.52 2,353,500     1,422,000 
    งบลงทนุ               
    คา่ครภุณัฑ์               
      ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               
        ค่าจัดซื้อเคร่ืองตัดไฟเบอร ์ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               
        ค่ากล้องถ่ายภายนิ่ง ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 28,000 -100 % 0 
      ครุภัณฑ์โรงงาน               
        ค่าจัดซื้อเคร่ืองอัดจารบีแบบใช้ลม 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อเล่ือยวงเดือนไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภัณฑ์ส ารวจ               
        ค่าจัดซื้อกล้องระดับอัตโนมตั ิ 35,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าจัดซื้อเคร่ืองหาพิกดัสญัญาณดาวเทียม GPS 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์               
        ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร ์ 0.00 30,000.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ครุภณัฑ ์ 35,000.00 30,000.00 0.00 28,000     0 
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               
        ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 22,000 
  

      
โครงการก่อสร้าง วางท่อ คสล. พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายหอประชุมโรงเรียน
วัดเขาขุนพนม - คอกสัตว ์

0.00 0.00 176,000.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ าล้น คสล. คลองนอกท่า (ระหว่างชุมชนหลังเขาขุนพนม – 
ชุมชนนาเสน บ้านปึก) 

0.00 1,908,000.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการก่อสร้างโครงหลังคาหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพรอ้มปรับปรุงหอ้งครัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 152,000.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 2 จุด 0.00 0.00 0.00 317,700 -100 % 0 
        โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวนจันทร์ศรี 4  หมู่ท่ี  2  ต าบลบ้านเกาะ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตลาดธรรมรัตน์ - หน้าอ าเภอ และวางท่อ ค.ส.ล. 
พร้อมบอ่พัก หมู่ท่ี 1 ต าบลพรหมโลก 

119,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายไมตรี โอทองค า - ต้นแซะ  หมู่ท่ี 1  ต าบล 700,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  



บ้านเกาะ 
      โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายร่าน  จรรยาวิก 0.00 230,000.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวีรวัฒน์  คันธิก พร้อมวางท่อ 165,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเสริม  นาคสุวรรณ์  หมู่ท่ี 1  ต าบลพรหม
โลก 

110,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปลายอวน 6 (โนราห์ณี)  หมู่ท่ี 5  ต าบลพรหมโลก 300,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพรหมโลก 1 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพรหมโลก 6 - ปลายอวน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 416,000 
        โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนจันทร์ศรี 3   หมู่ท่ี 2  ต าบลบ้านเกาะ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังเขาขุนพนม - นาเสน - บ้านปึก(ต่อเนื่อง) และ
วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 283,000 

  
      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังเขาขุนพนม - ห้วยทรายขาว  หมู่ท่ี 2,3  ต าบล
บ้านเกาะ 

1,246,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังสีดารีสอร์ท หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านเกาะ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยคุ้งคุ้ง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 416,000 
        โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยทรายขาว - หลังเขาขุนพนม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 968,000 
        โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดศุกร์ - เขาปูน  หมู่ท่ี 4  ต าบลพรหมโลก 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายร่าน  จรรยาวิก  หมู่ท่ี 1  ต าบลพรหมโลก 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเพียร  ชาติภิรมย ์ หมู่ท่ี 3  ต าบลบา้นเกาะ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญศร ี พละศึก พร้อมฝ้งท่อ คสล. 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยทรายขาว – หลังเขาขุนพนม   หมู่ท่ี 2  ต าบล
บ้านเกาะ 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการก่อสร้างถนน สายห้วยหยี - โคกแบก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 405,600 
  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อชุมชน นาเสน - บ้านปึก - หลังเขา
ขุนพนม 

0.00 0.00 447,000.00 0 0 % 0 

        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดศุกร ์2 - เขาปูน (ฝ่ังเขาปูน) 0.00 0.00 173,000.00 0 0 % 0 
        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดศุกร ์2 – เขาปูน (ฝ่ังเขาปูน) 0.00 0.00 0.00 729,000 -100 % 0 
        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเพยีร ชาติภิรมย ์ 0.00 0.00 0.00 195,000 -100 % 0 
        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโอภาส 0.00 0.00 258,000.00 0 0 % 0 
        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายอวน 6 (โนราห์ณี) 0.00 0.00 497,000.00 0 0 % 0 
        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายอวนบน - บนเขื่อน 0.00 0.00 283,000.00 174,000 -100 % 0 
        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงพยาบาลพรหมคีร ี 0.00 0.00 0.00 206,000 -100 % 0 
        โครงการก่อสร้างทางเชือ่มบริเวณปากทางห้วยหย ี 0.00 20,000.00 0.00 0 0 % 0 
  



      
โครงการก่อสร้างทางลาดคนพิการและปรับปรุงห้องน้ าคนพิการส านักงานเทศบาลต าบล
พรหมโลก 

0.00 0.00 122,000.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการก่อสร้างรั้วศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพรหมโลก หมู่ท่ี 8  ต าบลพรหม
โลก 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการก่อสร้างศาลาท่ีพักข้างโรงเรยีนวัดพรหมโลก 0.00 0.00 87,000.00 0 0 % 0 
        โครงการก่อสร้างหลังคาทางเท้าหน้าโรงเรียนวัดเขาขุนพนม 0.00 0.00 83,000.00 0 0 % 0 
        โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลต าบลพรหมโลก 0.00 0.00 0.00 1,300,000 -100 % 0 
        โครงการกั้นหอ้งเรียนภายในอาคารเรียนหลังใหม ่(ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล) 0.00 0.00 0.00 52,000 -100 % 0 
  

      
โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและคสล.ถนนสายสี่แยกนอกท่า – 
โรงเรียนวัดพรหมโลก 

0.00 444,000.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ริมถนนสายหน้าอ าเภอ - ทุ่งนาโด - เขาปูน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 470,000 
  

      
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางเข้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลพรหมโลก 

0.00 0.00 78,000.00 0 0 % 0 

        โครงการขยายไหล่ทางถนนสาย 4016 บริเวณสามแยกสวนจันทร์ศรี 0.00 0.00 235,000.00 0 0 % 0 
  

      
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพรุชนเหนือ - บ่อดนิ(บริเวณ
ห้วยทองเพยีร) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 483,000 

        โครงการซ่อมแซมอาคารงานธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 
        โครงการติดตัง้กล้อง CCTV ภายในเขตเทศบาลต าบลพรหมโลก 0.00 0.00 0.00 397,000 -100 % 0 
        โครงการติดตัง้กล้องวงจรปิด CCTV 0.00 0.00 0.00 0 100 % 495,000 
        โครงการตีเส้นจราจรสายสี่แยกน้ าตกพรหมโลก – น้ าตกพรหมโลก 0.00 0.00 295,000.00 0 0 % 0 
        โครงการบุกเบิกถนนซอยพรหมโลก 6 แยก 1 0.00 0.00 76,000.00 0 0 % 0 
        โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยปลิงพรอ้มวางท่อระบายน้ า 0.00 0.00 160,000.00 0 0 % 0 
  

      
โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยหย ี- โคกแบก พร้อมถมดินปรับระดับ หมู่ที่ 1,8  ต าบล
พรหมโลก 

169,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายข้างโรงเรียนพิมพ์มณพีร้อมถมดินปรับระดับและวาง
ท่อ ค.ส.ล. 

369,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายตึ้ง  ลักษณะปิยะ 0.00 20,000.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 0.00 0.00 0.00 170,000 -100 % 0 
        โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยปลายอวน 5 0.00 0.00 0.00 47,000 -100 % 0 
        โครงการปูบล็อกลายพดัโบกบริเวณหน้าห้องประชุมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 0.00 0.00 0.00 83,000 -100 % 0 
        โครงการยกระดับเขือ่นน้ าล้นสายตลาดศุกร์ 2 - เขาปูน 0.00 0.00 81,000.00 0 0 % 0 
  

      
โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักถนนสายตากสินนุสรณ์ (บริเวณหน้าวัดเขาขุนพนม)  
หมู่ท่ี  4  ต าบลบ้านเกาะ 

0.00 99,000.00 0.00 0 0 % 0 

  



      
โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักและวางท่อประปา PVC  (ทางเข้า สภ.
พรหมคีรี)  หมู่ท่ี 1 ต าบลพรหมโลก 

229,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักถนนสายทางเข้าโรงเรียนอนุบาลกมลทิพย ์              
 หมู่ท่ี 1 ต าบลพรหมโลก 

353,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักถนนสายพรุชนเหนือ (บริเวณหน้าบ้านนางพิกุล 
นาคสุวรรณ์)      
     หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านเกาะ 

66,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการวางแท่งแบริเออร์คอนกรีตบริเวณหน้าตลาดนอกท่า 0.00 0.00 0.00 281,700 -100 % 0 
  รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 3,826,000.00 2,873,000.00 3,051,000.00 3,952,400     4,008,600 
  รวมงบลงทนุ 3,861,000.00 2,903,000.00 3,051,000.00 3,980,400     4,008,600 
  รวมงานบรหิารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 8,030,039.00 7,083,571.78 6,487,432.52 8,557,920     7,908,340 
  งานไฟฟา้ถนน               
    งบด าเนนิงาน               
    คา่วสัด ุ               
      วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 481,416.00 278,746.00 309,391.00 250,000 -20 % 200,000 
  รวมคา่วสัด ุ 481,416.00 278,746.00 309,391.00 250,000     200,000 
  รวมงบด าเนนิงาน 481,416.00 278,746.00 309,391.00 250,000     200,000 
    งบลงทนุ               
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               
        โครงการขยายเขตไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายสาธารณะสายบ้านนายสมชาย เพช็รโกมล 0.00 0.00 59,291.84 0 0 % 0 
  

      
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายสายเขือ่นน้ าล้นชุมชน นาเสน – บ้านปึก – 
หลังเขาขุนพนม 

0.00 0.00 0.00 90,000 -100 % 0 

        โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณโดยรอบเขาปูน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 65,000 
        โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบจ าหน่ายถนนสายเขาปูน (สายศูนย์เด็กเล็ก) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 145,000 
  รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 59,291.84 90,000     210,000 
  รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 59,291.84 90,000     210,000 
    งบเงนิอดุหนนุ               
    เงนิอดุหนนุ               
      เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 263,279.89 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมเงนิอดุหนนุ 263,279.89 0.00 0.00 0     0 
  รวมงบเงนิอดุหนนุ 263,279.89 0.00 0.00 0     0 
  รวมงานไฟฟ้าถนน 744,695.89 278,746.00 368,682.84 340,000     410,000 
  



งานสวนสาธารณะ               
    งบด าเนนิงาน               
    คา่วสัด ุ               
      วัสดุการเกษตร 47,800.00 48,905.00 29,640.00 80,000 -37.5 % 50,000 
  รวมคา่วสัด ุ 47,800.00 48,905.00 29,640.00 80,000     50,000 
  รวมงบด าเนนิงาน 47,800.00 48,905.00 29,640.00 80,000     50,000 
  รวมงานสวนสาธารณะ 47,800.00 48,905.00 29,640.00 80,000     50,000 
  รวมแผนงานเคหะและชมุชน 

 
8,822,534.89 7,411,222.78 6,885,755.36 8,977,920     8,368,340 

  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน               
  งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน               
    งบด าเนนิงาน               
    คา่ใชส้อย               
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
  

      
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพือ่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กบัเกษตรกรและประชาชน
ท่ัวไป 

0.00 45,108.00 0.00 0 0 % 0 

        ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพและสง่เสริมอาชีพแก่ประชาชน 0.00 0.00 26,600.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและเรื่องการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการอยู่ดีมีสขุเพือ่เศรษฐกิจเพียงพอ 195,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการค่ายเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลพรหมโลก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 70,000 
        โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรูต้ามแนวพระราชด าร ิ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 
        โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 
        โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนเทศบาลต าบลพรหมโลก 0.00 0.00 69,800.00 0 100 % 100,000 
        โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 
        โครงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรเทศบาลต าบลพรหมโลก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 
        โครงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มคนพิการเทศบาลต าบลพรหมโลก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 
        โครงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลต าบลพรหมโลก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 
        โครงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรพีัฒนาเทศบาลต าบลพรหมโลก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 
  รวมคา่ใชส้อย 195,000.00 45,108.00 96,400.00 30,000     520,000 
  รวมงบด าเนนิงาน 195,000.00 45,108.00 96,400.00 30,000     520,000 
  รวมงานบรหิารทั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 195,000.00 45,108.00 96,400.00 30,000     520,000 
  รวมแผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 195,000.00 45,108.00 96,400.00 30,000     520,000 
  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ               
  



งานกีฬาและนนัทนาการ               
    งบด าเนนิงาน               
    คา่ใชส้อย               
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
        ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ ์ 395,988.00 223,304.10 0.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 150,000 66.67 % 250,000 
        ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 4,800.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  

      
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน(คลินิกฟุตบอล)ให้กบัเด็กและ
เยาวชน 

0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000 

        ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 0.00 0.00 99,617.00 0 100 % 100,000 
  รวมคา่ใชส้อย 400,788.00 223,304.10 99,617.00 200,000     400,000 
  รวมงบด าเนนิงาน 400,788.00 223,304.10 99,617.00 200,000     400,000 
    งบเงนิอดุหนนุ               
    เงนิอดุหนนุ               
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000.00 30,000.00 50,000.00 50,000 0 % 50,000 
  รวมเงนิอดุหนนุ 50,000.00 30,000.00 50,000.00 50,000     50,000 
  รวมงบเงนิอดุหนนุ 50,000.00 30,000.00 50,000.00 50,000     50,000 
  รวมงานกฬีาและนนัทนาการ 450,788.00 253,304.10 149,617.00 250,000     450,000 
  งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่               
    งบด าเนนิงาน               
    คา่ใชส้อย               
      รายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ 49,824.00 48,682.00 0.00 0 0 % 0 
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
        ค่าใช้จ่ายโครงการโครงการวันสงกรานต์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและวันผู้สูงอายุ 98,270.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0.00 190,163.15 170,835.96 0 100 % 250,000 
        ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันพระเจ้าตากสิน 9,356.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 133,375.50 93,762.57 0.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการวันสงกรานต์เพื่อสง่เสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น  และวันผู้สูงอาย ุ 0.00 61,220.00 0.00 0 0 % 0 
        ค่าใช้จ่ายโครงการวันสงกรานต์เพื่อสง่เสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและวันผู้สูงอายุ 0.00 0.00 72,024.00 100,000 0 % 100,000 
  รวมคา่ใชส้อย 290,825.50 393,827.72 242,859.96 100,000     350,000 
  รวมงบด าเนนิงาน 290,825.50 393,827.72 242,859.96 100,000     350,000 
    งบเงนิอดุหนนุ               
    เงนิอดุหนนุ               
  



    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 143,000.00 105,460.00 160,000.00 63,000 71.43 % 108,000 
  รวมเงนิอดุหนนุ 143,000.00 105,460.00 160,000.00 63,000     108,000 
  รวมงบเงนิอดุหนนุ 143,000.00 105,460.00 160,000.00 63,000     108,000 
  รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ 433,825.50 499,287.72 402,859.96 163,000     458,000 
  รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 884,613.50 752,591.82 552,476.96 413,000     908,000 
  แผนงานงบกลาง               
  งบกลาง               
    งบกลาง               
    งบกลาง               
      เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม 234,719.00 314,305.00 318,474.00 356,180 4.56 % 372,420 
      เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 1,600,000.00 1,700,000.00 1,150,000.00 1,400,000 7.14 % 1,500,000 
      เบี้ยยงัชีพผู้สงูอาย ุ 0.00 0.00 0.00 9,100,800 -0.05 % 9,096,000 
      เบี้ยยงัชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 2,940,000 17.55 % 3,456,000 
      เบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส ์ 54,000.00 54,000.00 56,000.00 90,000 0 % 90,000 
      ส ารองจ่าย 19,500.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 
      รายจ่ายตามข้อผูกพัน 196,175.24 320,634.09 212,556.56 391,350 -30.56 % 271,750 
      เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 512,150.00 537,044.00 536,880.00 575,500 -4.43 % 550,000 
  รวมงบกลาง 2,616,544.24 2,925,983.09 2,273,910.56 14,873,830     15,356,170 
  รวมงบกลาง 2,616,544.24 2,925,983.09 2,273,910.56 14,873,830     15,356,170 
  รวมงบกลาง 2,616,544.24 2,925,983.09 2,273,910.56 14,873,830     15,356,170 
  รวมแผนงานงบกลาง 2,616,544.24 2,925,983.09 2,273,910.56 14,873,830     15,356,170 
  รวมทกุแผนงาน 36,972,214.44 38,082,350.06 36,948,166.54 54,984,134     54,651,895 
   



รายงานประมาณการรายรับ 

 ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 
 เทศบำลต ำบลพรหมโลก 
 อ ำเภอพรหมคีร ี จังหวัดนครศรธีรรมรำช 
   รำยรบัจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตำ่ง (%) ปี 2561 
หมวดภำษอีำกร               
     ภำษีโรงเรือนและที่ดิน 707,259.60 822,994.50 909,178.50 900,000.00 0.00 % 900,000.00 
     ภำษีบ ำรุงท้องท่ี 31,372.48 40,165.28 33,782.56 35,000.00 0.00 % 35,000.00 
     ภำษีป้ำย 155,148.00 173,882.00 193,902.00 180,000.00 11.11 % 200,000.00 

รวมหมวดภำษอีำกร 893,780.08 1,037,041.78 1,136,863.06 1,115,000.00     1,135,000.00 
หมวดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ปรบั และใบอนญุำต               
     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกบัใบอนญุำตกำรขำยสุรำ 1,571.40 1,969.10 1,804.20 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกบัใบอนญุำตกำรพนัน 3,380.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกบักำรควบคุมอำคำร 40.00 1,917.00 3,607.00 3,500.00 0.00 % 3,500.00 
     ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 130,300.00 171,310.00 171,290.00 175,000.00 -14.29 % 150,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรบัรองกำรแจ้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรอืสะสม
อำหำร 

0.00 5,750.00 4,050.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบยีนรำษฎร 170.00 30,720.00 15,480.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกบับัตรประจ ำตัวประชำชน 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่ำธรรมเนียมค ำขอรับใบอนญุำตเป็นผู้รับจ้ำงให้บริกำร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่ำธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้ำงให้บริกำร 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 
     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบยีนพำณิชย ์ 50.00 1,530.00 1,390.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 280.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 54,950.00 26,675.00 68,950.00 55,000.00 45.45 % 80,000.00 
     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยกำรทะเบียนรำษฎร 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและขอ้บังคบัท้องถิ่น 500.00 500.00 1,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 18,841.00 73,440.00 165,984.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรบักิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 6,500.00 18,800.00 15,450.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00 
     ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนท่ีสะสมอำหำรในครัว หรือ
พื้นท่ีใด ซึ่งมพีื้นท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร 

1,550.00 0.00 300.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 



     ค่ำใบอนุญำตใหต้ั้งตลำดเอกชน 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
     ค่ำใบอนุญำตเกีย่วกับกำรควบคุมอำคำร 1,000.00 800.00 760.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่ำใบอนุญำตเกีย่วกับกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสยีง 1,760.00 7,370.00 8,355.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00 
     ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ 0.00 50.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดคำ่ธรรมเนยีม ค่ำปรบั และใบอนญุำต 221,612.40 343,181.10 460,420.20 346,000.00     336,000.00 
หมวดรำยไดจ้ำกทรพัยส์นิ               
     ดอกเบี้ย 252,098.66 225,044.22 222,320.10 250,000.00 0.00 % 250,000.00 

รวมหมวดรำยไดจ้ำกทรพัยส์นิ 252,098.66 225,044.22 222,320.10 250,000.00     250,000.00 
หมวดรำยไดเ้บด็เตลด็               
     ค่ำขำยแบบแปลน 180,500.00 196,000.00 8,500.00 170,000.00 17.65 % 200,000.00 
     ค่ำเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่ำสมัครสมำชิกห้องสมุด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     รำยได้เบด็เตล็ดอื่นๆ 26,333.02 22,117.00 13,070.00 22,000.00 0.00 % 22,000.00 

รวมหมวดรำยไดเ้บด็เตลด็ 206,833.02 218,117.00 21,570.00 192,000.00     222,000.00 
หมวดรำยไดจ้ำกทนุ               
     รำยได้จำกทุนอื่นๆ 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดรำยไดจ้ำกทนุ 30.00 0.00 0.00 0.00     0.00 
หมวดภำษจีดัสรร               
     ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 0.00 0.00 590,111.99 500,000.00 0.00 % 500,000.00 
     ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 15,944,786.21 16,983,734.48 16,948,522.13 18,000,000.00 -5.56 % 17,000,000.00 
     ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 1,788,537.73 2,801,776.67 2,739,390.29 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00 
     ภำษีธุรกิจเฉพำะ 59,775.19 135,782.88 106,963.12 90,000.00 22.22 % 110,000.00 
     ภำษีสุรำ 800,337.24 1,394,592.08 1,399,552.29 1,400,000.00 0.00 % 1,400,000.00 
     ภำษีสรรพสำมิต 1,088,617.27 2,411,074.28 3,010,448.50 2,600,000.00 15.38 % 3,000,000.00 
     ค่ำภำคหลวงแร่ 78,576.63 115,249.10 133,462.37 100,000.00 0.00 % 100,000.00 
     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 73,076.17 44,656.40 42,472.61 73,000.00 -17.81 % 60,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน 1,080,898.00 1,526,079.00 1,238,077.00 1,600,000.00 -6.25 % 1,500,000.00 

รวมหมวดภำษีจดัสรร 20,914,604.44 25,412,944.89 26,209,000.30 26,863,000.00     26,170,000.00 
หมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไป               
     เงินอดุหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจถ่ำยโอนเลือก
ท ำ 

15,359,414.00 15,012,018.00 13,170,357.00 26,800,000.00 -0.93 % 26,550,000.00 

รวมหมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไป 15,359,414.00 15,012,018.00 13,170,357.00 26,800,000.00     26,550,000.00 



รวมทกุหมวด 37,848,372.60 42,248,346.99 41,220,530.66 55,566,000.00     54,663,000.00 

                
                
                 



                         รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 

                           ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
 

    

                                                    เทศบำลต ำบลพรหมโลก 

                                         อ ำเภอ พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
        

                  ประมำณกำรรำยจำ่ยรวมทัง้สิน้ 54,651,895 บำท จำ่ยจำกรำยไดจ้ัดเกบ็เอง   
หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนนุทัว่ไป แยกเปน็  

                                                 แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 
 

 
งำนบรหิำรทัว่ไป รวม 12,499,040 บำท 

 
  

งบบคุลำกร รวม 9,137,640 บำท 
 

   
เงนิเดอืน (ฝำ่ยกำรเมอืง) รวม 2,848,320 บำท 

 
   

เงินเดือนนำยก/รองนำยก จ ำนวน 725,760 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนแก่นำยกเทศมนตรี       

รองนำยกเทศมนตรี    
      

 
   

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 180,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนให้

นำยกเทศมนตรี และรองนำยกเทศมนตรี    
      

 
   

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 180,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษรำยได้ให้นำยกเทศมนตรี รอง

นำยกเทศมนตรี 
      

 
   

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

จ ำนวน 207,360 บำท 

 
      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนให้กับที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี และเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 

      

 
   

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,555,200 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับประธำนสภำเทศบำล  
รองประธำนสภำเทศบำล   
สมำชิกสภำเทศบำล 
 
 
 
 
 
 

      

 
   

เงนิเดอืน (ฝำ่ยประจ ำ) รวม 6,289,320 บำท 
 

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 3,497,520 บำท 

 
      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล  
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี     

      

 
   

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน จ ำนวน 82,740 บำท 
 

      
  1. เงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งพิเศษที่มีเหตุพิเศษต ำแหน่งนิติ

กร (พ.ต.ก.) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษ (พ.ต.ก.)       
2. เงินพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษส ำหรับ

      

 



กำรสู้รบ 

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 228,000 บำท 

 
      

  1.เงินประจ ำต ำแหน่งปลัดเทศบำล  168,000  บำท  
2. เงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนกัปลัดเทศบำล 42,000 บำท 
3. เงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร  18,000  บำท 

      

 
   

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 2,271,960 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง

ทั่วไป พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำปี 
      

 
   

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 209,100 บำท 
         เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนจ้ำง       
 

  
งบด ำเนนิงำน รวม 3,143,000 บำท 

 
   

คำ่ตอบแทน รวม 390,000 บำท 
 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 30,000 บำท 

 
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำน
เทศบำล พนักงำนจ้ำง ที่มีสิทธิได้รับตำมประกำศ
ของ กถ. และ กทจ.นครศรีธรรมรำช 

      

 
   

ค่ำเบี้ยประชุม จ ำนวน 20,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับคณะกรรมกำรต่ำงๆ ในกำรบริหำร
กิจกำรเทศบำล ตำมระเบียบรำชกำรที่ก ำหนดให้สำมำรถเบิกจ่ำย
ได้ 
 
 
 

      

 
   

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำอำหำรและค่ำจ้ำงนอกเวลำรำชกำร ให้แก่
พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร งำนเร่งด่วน และงำนพิเศษ  
ที่จะต้องปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งเทศบำล หรือค ำสั่งนำยกเทศมนตรี 

      

 
   

ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 260,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำลที่มีสิทธิเบิกได้ตำม

ระเบียบ ฯ 
      

 
   

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 60,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผู้บริหำร ผู้ช่วย

ผู้บริหำร พนักงำนเทศบำล และลูกจ้ำงประจ ำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบ ฯ 

      

 
   

คำ่ใชส้อย รวม 1,813,000 บำท 
 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 748,000 บำท 

 
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดพิมพ์วำรสำรหนังสือพิมพ์ ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร ค่ำ
โฆษณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียม ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน และ
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ  

      

 
   

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 60,000 บำท 
 

      
  -  ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะ เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำย
      

 



เกี่ยวเนื่องกับกำรเลี้ยงรับรอง และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับกำร
รับรองคณะหรือบุคคลที่ไปนิเทศงำน ตรวจงำน เยี่ยมชม หรือทัศนะ
ศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง 
-  ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น  หรือ
คณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำร เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำร
ประชุมสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำร หรืออนุกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ัง
ตำมกฎหมำย หรือตำมระเบียบ  หรือหนังสือสั่งกำร
กระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือเอกชน ซึ่งเบิกจ่ำยเป็น
ค่ำอำหำร เครื่องดื่มต่ำงๆ ในกำรเลี้ยงรับรอง และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จ ำเป็น 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

 
    

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกต้ังนำยกเทศมนตรีและสมำชิกเทศบำลต ำบล
พรหมโลก 

จ ำนวน 300,000 บำท 

 
      

  เพื่อเป็นค่ำตอบแทนกรรรมกำร ค่ำจัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำ
ประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เก่ียวกับกำรเลือกต้ัง 

      

 
    

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในกำรประชุม อบรม และสัมมนำของ
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง 

จ ำนวน 300,000 บำท 

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงทำงไปรำชกำร       
 

    
โครงกำรคลินิกกฎหมำย จ ำนวน 10,000 บำท 

 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชนในเขตเทศบำลด้ำน
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และจัดท ำเอกสำรควำมรู้ด้ำนกฎหมำย 
(แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.5 แผนงำนบริหำรทั่วไป 
ข้อ 3) 

      

 
    

โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง จ ำนวน 15,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนใช้สอย และวัสดุในกำรด ำเนินกำร  ค่ำจ้ำง

เหมำบริกำรต่ำงๆ  ที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำร (แผนพัฒนำเทศบำลสี่
ปี 2561-2564 ย.5 แผนงำนบริหำรทั่วไป ข้อ 7) 

      

 
    

โครงกำรเทศบำลพบประชำชน จ ำนวน 50,000 บำท 
 

      

  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรให้ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ กับประชำชนใน
ชุมชน เช่น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำ
วิทยำกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็น (แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 
2561-2564 ย.5 แผนงำนบริหำรทั่วไป ข้อ 9) 

      

 
    

โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล พนักงำน
จ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงและลูกจ้ำงเทศบำล 

จ ำนวน 200,000 บำท 

 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมสัมมนำและทัศนะศึกษำดู
งำน ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรและ เครื่องดื่ม ค่ำวัสดุในกำร
ฝึกอบรม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำวัสดุและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น 
(แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.5 แผนงำนบริหำรทั่วไป 
ข้อ 5) 

      

 
    

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์
ของคนในชำติ 

จ ำนวน 30,000 บำท 

 



      

  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรมในกำรสร้ำง
ปรองดอง สมำนฉนัท์ของคนในชำติ ตำมหนังสือซักซ้อมแนว
ทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2561 ของ
อปท. ข้อ 2.2 (แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 (เพิ่มเติม) 
ย.5 แผนงำนบริหำรทั่วไป ข้อ 1) 

      

 
   

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 100,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ วัสด ุครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์

ส่วนกลำง คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำยเอกสำร และอื่น ๆ ค่ำ
บ ำรุงรักษำซ่อมแซมทรัพย์สินศูนย์ ICT เทศบำลต ำบลพรหมโลก 

      

 
   

คำ่วสัด ุ รวม 365,000 บำท 
 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 60,000 บำท 

 
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ต่ำง ๆ และวัสดุอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทวัสดุส ำนักงำน 

      

 
   

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 30,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น โมโครโฟน หลอด

ไฟฟ้ำ ล ำโพง หม้อแปลง และอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุไฟฟ้ำ
และวิทยุ 

      

 
   

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่นไม้กวำด ถ้วย
ชำม กระติกน้ ำร้อน แก้วน้ ำ จำนรอง ผ้ำปูโต๊ะ น้ ำยำท ำควำม
สะอำดพ้ืนและห้องน้ ำ วัสดุในกำรท ำควำมสะอำดส ำนักงำน และ
อื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทงำนบ้ำนงำนครัว 

      

 
   

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 50,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำจัดซื้อ ยำงนอก ยำงใน แบตเตอรี่ อะไหล่
ต่ำง ๆ และอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 
 
 

      

 
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 150,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเครื่อง แก๊ส

หุงต้ม และอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
      

 
   

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น แถบบันทึกเสียงหรือ

ภำพ ภำพถ่ำยดำวเทียม ภำพถ่ำย และอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภท
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 

      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 60,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ตลับและผง

หมึก หมึกเติม เมำส์ กระดำษต่อเนื่อง RAM เมนบอร์ด และอื่น 
ๆ ท่ีจัดอยู่ในประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 

      

 
   

คำ่สำธำรณูปโภค รวม 575,000 บำท 
 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 500,000 บำท 

 
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำส ำนักงำนเทศบำลและส่วนอื่นๆ ที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของเทศบำล 

      

 
   

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 30,000 บำท 
 



        เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำนเทศบำล       
 

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 15,000 บำท 

 
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดวงตรำไปรษณีย์ยำกร ค่ำฝำกส่ง
ไปรษณียภัณฑ์ ธนำณัติ และอื่น ๆ 

      

 
   

ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 30,000 บำท 
         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต และค่ำเช่ำบริกำรพ้ืนที่เว็บไซต์        
 

  
งบลงทนุ รวม 198,400 บำท 

 
   

คำ่ครภุัณฑ ์ รวม 198,400 บำท 
 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

 
    

ค่ำจัดซื้อเก้ำอี้พลำสติก จ ำนวน 28,000 บำท 
 

      

  คุณสมบัติ เก้ำอี้พลำสติกมีพนักพิง 
เกรดเอ มั่นคง แข็งแรง ใช้ในอำคำรอเนกประสงค์ของ
เทศบำล  จ ำนวน 100  ตัว รำคำตำมท้องตลำด 
 
 
 

      

 
    

ค่ำจัดซื้อเครื่องถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 120,000 บำท 
 

      
  คุณสมบัติ  เครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-

ด ำ)  ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที รำคำและคุณสมบัติตำมมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ 

      

 
    

ค่ำจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม จ ำนวน 6,400 บำท 
 

      
  คุณสมบัติ ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 10 ลิ้นชัก จ ำนวน 2 ตู้  เพื่อใช้

งำนทะเบียนรำษฎร นอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
      

 
    

ค่ำจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จ ำนวน 44,000 บำท 
 

      
  คุณสมบัติ โต๊ะ เอนกประสงค์ แบบพับขำ จ ำนวน 20  ตัว  ขนำด

กว้ำง 60 ซ.ม. ยำว 180 ซ.ม. สูง 75 ซ.ม. รำคำตำมท้องตลำด 
      

 
  

งบเงนิอดุหนนุ รวม 20,000 บำท 
 

   
เงนิอดุหนนุ รวม 20,000 บำท 

 
   

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 
 

      

  เงินอุดหนุนโครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ ำเภอ ต้ัง
ไว ้  20,000.- บำท เพื่ออุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เป็นตัวแทนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอพรหมคีรี 
 

      

 
 

งำนบรหิำรงำนคลงั รวม 3,257,960 บำท 
 

  
งบบคุลำกร รวม 2,587,960 บำท 

 
   

เงนิเดอืน (ฝำ่ยประจ ำ) รวม 2,587,960 บำท 
 

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,737,720 บำท 

 
      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ ำปี 

      

 
   

เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 60,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์ที่ กถ. และกทจ.

ก ำหนดให้แก่พนักงำนเทศบำลสังกัดกองคลัง 
      

 



   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 750,240 บำท 

 
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงของพนักงำนจ้ำง และ
คนงำนทั่วไป สังกัดกองคลัง 

      

 
   

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 40,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนจ้ำงและ

คนงำนทั่วไป สังกัดกองคลัง ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดให้จ่ำยเงิน
เพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงและลูกจ้ำงทั่วไป 

      

 
  

งบด ำเนนิงำน รวม 639,000 บำท 
 

   
คำ่ตอบแทน รวม 181,000 บำท 

 
   

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 15,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับ

พนักงำนและพนักงำนจ้ำงที่ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรตำมระเบียบ
ว่ำด้วยกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 

      

 
   

ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 156,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนและค่ำเช่ำซื้อบ้ำนเพื่ออยู่อำศัยให้กับ

พนักงำนสังกัดกองคลัง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำ
เช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนสังกัดกอง

คลัง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับ
กำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

คำ่ใชส้อย รวม 220,000 บำท 
 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 100,000 บำท 

 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำระวำง
บรรทุก ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำจ้ำง
แรงงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่กรณีที่จ ำเป็นและไม่ซ้ ำซ้อนกับกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่มีอัตรำก ำลังอยู่แล้ว เป็นต้น 

      

 
   

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้นรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เช่น ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยง
รับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มำนิเทศงำน ตรวจงำน 
 

      

 
   

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       
 

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 70,000 บำท 

 
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรให้แก่พนักงำน และ
พนักงำนจ้ำง สังกัดกองคลัง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 

      

 
   

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 40,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้ำง และทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่ำงๆซึ่งเป็นพัสดุที่อยู่ในกำร
ครอบครองของกองคลัง 

      

 
   

คำ่วสัด ุ รวม 160,000 บำท 
 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 50,000 บำท 

 



      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ

ส ำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ฯลฯ ใช้ในงำน
รำชกำรกองคลัง 

      

 
   

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 20,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำหรับยำนพำหนะท่ีเป็น

พัสดุในกำรครอบครองของกอง
คลัง เช่น รถบรรทุก รถจักรยำนยนต์ เป็นต้น 

      

 
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 50,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเครื่อง และ

อื่นๆที่อยู่ในประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 40,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึก

ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ 

      

 
   

คำ่สำธำรณูปโภค รวม 78,000 บำท 
 

   
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 78,000 บำท 

 
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคมในกำรปฏิบัติงำนของ
กองคลัง เช่น ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ตรำยเดือนในกำรจัดท ำบัญชีด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

      

 
  

งบลงทนุ รวม 31,000 บำท 
 

   
คำ่ครภุัณฑ ์ รวม 31,000 บำท 

 
   

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       
 

    
ตู้เก็บเอกสำร จ ำนวน 22,000 บำท 

 
      

  ตู้เก็บเอกสำร ชนิด 2 บำน ชั้นเหล็กมีจ ำนวน 3 ชิ้น ปรับระดับสูง-
ต่ ำตำมต้องกำร วำงเอกสำรได้ทั้ง 4 ชั้น จ ำนวน 4 ตู้ ตู้
ละ 5,500 บำท 

      

 
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 

    
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนดิเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ จ ำนวน 9,000 บำท 

 

      

  - เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน 
- มีหน่วยควำมจ ำ(Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที(ppm) 
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 ได้ 
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่ำ 1,200x1,200 dpi 
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ 

      

 



- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำด
ใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น 
 
 
 
 
 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 

 
งำนบรหิำรทัว่ไปเกีย่วกบักำรรักษำควำมสงบภำยใน รวม 669,200 บำท 

 
  

งบบคุลำกร รวม 229,200 บำท 
 

   
เงนิเดอืน (ฝำ่ยประจ ำ) รวม 229,200 บำท 

 
   

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 229,200 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงประจ ำให้กับลูกจ้ำงประจ ำ   

พร้อมทั้งเงินปรับปรุงและค่ำจ้ำงประจ ำ 
      

 
  

งบด ำเนนิงำน รวม 390,000 บำท 
 

   
คำ่ใชส้อย รวม 170,000 บำท 

 
   

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       
 

    
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(ฝึกร่วมแผน) 

จ ำนวน 20,000 บำท 

 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ที่
ปฏิบัติงำนป้องกันสำธำรณภัย อำสำสมัคร นักเรียน ประชำชน  
เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสำธำรณภัยที่
อำจจะเกิดขึ้นในชุมชน โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ให้
ควำมรู้และสำธิตวิธีกำรแก้ปัญหำกรณีเกิดสำธำรณภัย  ค่ำอำหำร 
ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม และเพ่ืออบรมและฝึกซ้อม
แผนในพื้นที่จริง จ่ำยเป็น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ตำมระเบียบในกำรอบรม (แผนพัฒนำเทศบำลสี่
ปี 2561-2564 ย.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน ข้อ 2)                                  

      

 
    

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล
ปีใหม่ 

จ ำนวน 15,000 บำท 

 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเดินทำงไปรำชกำร ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม  และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  ที่จ ำเป็น ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท 0804.5/ว1634 ลง
วันที่ 22 กันยำยน 2557(แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 
ย.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน ข้อ 1) 
 
 
 

      

 
    

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ 

จ ำนวน 15,000 บำท 

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเดินทำงไปรำชกำร ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม  และ       
 



ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  ที่จ ำเป็น ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท 0804.5/ว1634 ลง
วันที่ 22 กันยำยน 2557(แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 
ย.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน ข้อ 3) 

    
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด จ ำนวน 40,000 บำท 

 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรให้ควำมรู้และรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด ให้กับเด็กและเยำวชนในพ้ืนที่ เช่น ค่ำ
วิทยำกร ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม  และค่ำวัสดุปุปกรณ์
ต่ำงๆ ฯลฯ ตำมนโยบำลรัฐบำล คณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ (คสช) และกระทรวงมหำดไทย(แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 
2561-2564 ย.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน ข้อ 6) 

      

 
    

โครงกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในสถำนศึกษำ จ ำนวน 30,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำฝึกอบรม ให้กับนักเรียนทั้ง 3 โรง ในเขต
เทศบำล เช่น ค่ำวิทยำกำร  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ตำมระเบียบในกำรอบรม (แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 
2561-2564 ย.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน ข้อ 9) 

      

 
   

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ

ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ วัสด ุครุภัณฑ์ รถดับเพลิง และอุปกรณ์ด้ำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

      

 
   

คำ่วสัด ุ รวม 220,000 บำท 
 

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 30,000 บำท 

 
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุติดตำมตัว เสำอำกำศวิทยุ และ
อุปกรณ์เครื่องรับส่งวิทยุ และอื่นๆ ที่ใช้ในงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 

      

 
   

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 50,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ ยำงนอก ยำงใน แบตเตอรี่ อะไหล่

ต่ำงๆ ส ำหรับรถดับเพลิงงำนป้องกันฯ กรวยจรำจร และอื่นๆ 
      

 
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 80,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเครื่อง และ

อื่น ๆ ส ำหรับรถดับเพลิงและใช้ส ำหรับงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 

      

 
   

วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุแต่งกำยงำนป้องกันสำธำรณ

ภัย เช่น หมวกดับเพลิง เสื้อฝน ร้องเท้ำบู๊ต และวัสดุเครื่องแต่งกำย
ต่ำงๆที่ใช้ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณะภัย 

      

 
   

วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน 50,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงสำยส่ง

น้ ำ หัวฉีด ถังดับเพลิงและเครื่องดับเพลิง 
      

 
  

งบลงทนุ รวม 50,000 บำท 
 

   
คำ่ครภุัณฑ ์ รวม 50,000 บำท 

 
   

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง       
 

    
ค่ำจัดซื้อชุดดับเพลิง จ ำนวน 50,000 บำท 

 



      

  คุณลักษณะ   
1. ชุด FR COTTON เคลือบด้วยสำรป้องกันไฟ 
2. หมวกดับเพลิงติดหงอนเดี่ยวท ำด้วยไฟเบอร์กลำส แข็งแรง
ทนทำนต่อแรงกระแทก โครงในหมวกเป็นชนิดลอยตัว มีก ำบังหน้ำ  
3. รองเท้ำดับเพลิง HARVIK มำตรฐำน CE/EN และ NFPA 
มีรำยละเอียดดังนี้ โครงสร้ำงภำยนอกผลิตจำกยำงที่ทำนควำมร้อน
ได้ดี   โครงสร้ำงภำยในซับด้วย cotton cavas ป้องกันกำรอับชื้น
ขณะสวมใส่   พ้ืนรองเท้ำสำมำรถป้องกันควำมร้อน กันสำรเคมีที่
เป็นกรด-ด่ำง กันน้ ำมันและกันน้ ำได้  พื้นรองเท้ำเสริมแผ่นสแตน
เลสเต็มเท้ำ กันตะปูทิ่มแทง ป้องกันกระแสไฟฟ้ำได้ 18 kv 
(ESR) จ ำนวน 2 ชุด รำคำตำมท้องตลำด 
 
 
 
 
 
 

      

 แผนงำนกำรศึกษำ 
 

 
งำนบรหิำรทัว่ไปเกีย่วกบักำรศึกษำ รวม 4,628,785 บำท 

 
  

งบบคุลำกร รวม 1,888,760 บำท 
 

   
เงนิเดอืน (ฝำ่ยประจ ำ) รวม 1,888,760 บำท 

 
   

เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,058,760 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลพร้อมกำรปรับปรุงเงินเดือน
ประจ ำปีตำมหนังสือสั่งกำร และเพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนข้ำรำชกำรครู
ผู้ดูแลเด็ก (ครู ค.ศ.1) พร้อมกำรปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีตำม
หนังสือสั่งกำร 

      

 
   

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 750,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงเทศบำลพร้อมกำรปรับปรุง

ค่ำจ้ำงประจ ำปีตำมหนังสือสั่งกำร และเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงผู้ดูแล
เด็กพร้อมกำรปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำปีตำมหนังสือสั่งกำร   

      

 
   

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 80,000 บำท 
         เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงเทศบำล        
 

  
งบด ำเนนิงำน รวม 2,558,025 บำท 

 
   

คำ่ตอบแทน รวม 85,800 บำท 
 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

 
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ
พนักงำนเทศบำลและ พนักงำนจ้ำง ที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำรตำมค ำสั่งของเทศบำล 

      

 
   

ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 72,000 บำท 
         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำล       
 

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 3,800 บำท 

 
      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร พนักงำน
เทศบำล ข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ 

      

 



   
คำ่ใชส้อย รวม 592,000 บำท 

 
   

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 400,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ จ้ำงเหมำยำมรักษำควำม
ปลอดภัย ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน บริกำรจัดท ำของ ค่ำจ้ำงท ำสื่อ
สิ่งพิมพ์ ค่ำจ้ำงท ำป้ำยโฆษณำและป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงถ่ำย
เอกสำร ค่ำเข้ำปกเย็บเล่ม ฯลฯ 

      

 
   

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 100,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นใช้จ่ำยในงำนพิธีทำงศำสนำและงำนรัฐพิธี เช่น ค่ำ

วัสด ุอุปกรณ์ในงำนรัฐพิธี ค่ำพวงมำลำ ค่ำพำนพุ่มดอกไม้ และ
งำนพิธีทำงศำสนำ ฯลฯ 

      

 
   

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       
 

    
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 12,000 บำท 

 

      

  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำผู้ดูแลเด็ก ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร
หรืออบรมสัมมนำของผู้ดูแลเด็ก (อัตรำคนละ 2,000 บำทต่อ
ปี) โดยด ำเนินกำรตำมหนังสือสั่งกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมรำช ด่วนที่สุด ท่ี  นศ 0023.3/
ว 2789 ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2558  

      

 
    

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 50,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบี้ยเลี้ยง

เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ฯลฯ 
      

 
   

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสียหำย เช่น อำคำร

เรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
      

 
   

คำ่วสัด ุ รวม 1,710,625 บำท 
 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 50,000 บำท 

 
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ และวัสดุอื่น ๆ เป็นต้น 

      

 
   

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 30,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ต่ำง ๆ เช่น ไม้
กวำด แปรง สบู ่ผงซักฟอก ผ้ำปทูี่นอน น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ และ
อื่น ๆ ฯลฯ 
 
 
 
 
 

      

 
   

ค่ำอำหำรเสริม (นม) จ ำนวน 1,540,625 บำท 
 

      

  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน
ต้ังแต่ระดับอนุบำลถึง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ของโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ ำนวน 3 โรงเรียน และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
จ ำนวน 1 แห่ง โดยใช้ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 
2560 รำยละเอียดดังนี้ (แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.

      

 



2 แผนงำนศึกษำ ข้อ 16) 
 -  โรงเรียนวัดเขำขุนพนม  จ ำนวนเด็กเล็ก - ประถมศึกษำปีที่ 6 
จ ำนวน 488 คน ๆ ละ   7.37 .- บำท  จ ำนวน 260 วัน เป็น
เงิน  935,105.60.- บำท 
-  โรงเรียนวัดพรหมโลก จ ำนวนเด็กเล็ก – ประถมศึกษำปี
ท่ี 6 จ ำนวน 140 คน ๆ ละ  7.37 .- บำท  จ ำนวน 260 วัน 
เป็นเงิน  268,268 บำท 
-  โรงเรียนวัดเขำปูน จ ำนวนเด็กเล็ก – ประถมศึกษำปี
ท่ี 6 จ ำนวน 33 คน ๆ ละ 7.37.- บำท  จ ำนวน 260 วัน เป็น
เงิน  63,234.60 บำท 
-  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (วัดเขำปูน) จ ำนวนเด็ก
นักเรียน 143  คน ๆ ละ 7.37 .- บำท  จ ำนวน  260 วัน เป็น
เงิน  274,016.60  บำท 

   
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 30,000 บำท 

 
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่ำง ๆ ทำง
กำรเกษตร และสำรเคมีปรำบวัชพืช และอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภท
วัสดุกำรเกษตร  

      

 
   

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น เมมโมรี่

กำร์ด ล้ำง อัด ขยำยภำพถ่ำย และอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุ
โฆษณำและเผยแพร่ 

      

 
   

วัสดุกีฬำ จ ำนวน 30,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬำต่ำง ๆ เช่น ลูก
ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง ตำข่ำย และอื่น ๆ โดยใช้ในกำรแข่งขัน
กีฬำต่ำง ๆ และมอบให้ชุมชนหรือหน่วยงำนอื่น ๆ ที่ขอรับกำร
สนับสนุน 
 

      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึกพิมพ์ แผ่นซีดี และ

อื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 
      

 
   

คำ่สำธำรณูปโภค รวม 169,600 บำท 
 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 150,000 บำท 

 
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำที่ใช้กับศูนย์พัฒนำ          เด็ก
เล็ก (วัดเขำปูน) 

      

 
   

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์ที่ใช้กับศูนย์พัฒนำ       เด็ก

เล็ก (วัดเขำปูน) 
      

 
   

ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 9,600 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรระบบอินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (วัด

เขำปูน) 
      

 
  

งบลงทนุ รวม 177,000 บำท 
 

   
คำ่ครภุัณฑ ์ รวม 177,000 บำท 

 
   

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       
 



    
ค่ำจัดซื้อเก้ำอี้พลำสติก จ ำนวน 12,500 บำท 

 
      

  คุณสมบัติ เก้ำอี้พลำสติกมีพนักพิงเกรด
เอ มั่นคง แข็งแรง จ ำนวน  50  ตัว  ตัวละ 250 บำท โดย
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด        

      

 
    

ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศพร้อมติดต้ัง จ ำนวน 80,400 บำท 
 

      

  จ ำนวน  2  เครื่อง  ขนำด  30,000  บีที
ยู  เครื่องๆ ละ 40,200 บำท 
- เครื่องปรับอำกำศต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 
- เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศสำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่น
ละอองและสำมำรถถอนล้ำงท ำควำมสะอำดได้ พร้อมติดต้ัง เพ่ือ
ติดต้ังในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเขำปูน   
 
 
 

      

 
    

ค่ำจัดซื้อพัดลมติดฝำผนัง จ ำนวน 7,600 บำท 
 

      

  จ ำนวน  4  เครื่อง เครื่องละ 1,900 บำท  ขนำด
ใบพัด  16  นิ้ว   
- แรงดันไฟฟ้ำ  220  โวลท์/50เฮิรตซ์ 
- ก ำลังไฟ 52 วัตต์ 
- กระแสไฟฟ้ำ  0.25  แอมป์ 
- ควำมเร็วรอบ  1,220 รอบ/นำที 
- ค่ำประสิทธิภำพกำรระบำยลม  1.30 (ลบ.ม/นำที/วัตต์) 
- สวิตซ์ควบคุมแรงลมสำยดึง  
โดยจัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด   

      

 
   

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ       
 

    
ค่ำจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี (DVD) จ ำนวน 10,000 บำท 

 

      

   จ ำนวน  1 เครื่อง  คุณสมบัติ 
 -  เล่น DVD/Super/VCD/DVCD/VCD/CD-R/CD-
A  และไฟล์รูปภำพ  JPEG 
 -  ช่อง USB  ส ำหรับต่อ  ทรัมไดรว์  ดูไฟล์ภำพ  ดูหนัง  หรือ
ฟังเพลง 
 -  ช่องต่อ  Microphome  2 ช่องพร้อม  Volume  ปรับเสี่ยง 
 - ช่องต่อสัญญำณภำพ  
VIDEO/COMPNENT/PROGRESSIVE SCAN  
-  แปลงสัญญำณภำพ  10 –bit  108  Mhz 
-  ช่องสัญญำเสียง  Audio  Out 
-  ช่องต่อสัญญำระบบ  ดิจิตอล 

      

 
   

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่       
 

    
ค่ำจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม จ ำนวน 30,000 บำท 

            - ตู้ล ำโพงพร้อมสำย ขนำด  6  นิ้ว จ ำนวน  6  ตัว       
 



   - พำวเวอร์แฮมป์  400 w 
   - มิกเซอร์ 4  ช่อง 
   - ไมล์ลอย ระบบ UHF จ ำนวน 1 คู่ 
   - ไมค์พร้อมสำย ขนำด 10 เมตร 
 
 
 

    
ค่ำจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) จ ำนวน 13,000 บำท 

 

      

  จ ำนวน  1  เครื่อง  ขนำด  32  นิ้ว  คุณสมบัติ   
    -  ระดับควำมละเอียดเป็นควำมละเอียดของ
จอภำพ  (Resolution)  1920x1080 .-บำท   
    -  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดจอภำพขั้นต่ ำ  32  นิ้ว 
    -  แสดงภำพด้วย
หลอดภำพ  แบบ  แอล อี ดี (LED)  Baclight 
    -  ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง  สัญญำณเพ่ือกำร
เชื่อมต่อสัญญำณภำพและเสียง 
    -  ช่อง UHB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องสัญญำณรองรับไฟล์
ภำพ  เพลง  และ ภำพยนตร์  
    -  ช่องกำรเชื่อมต่อ แบบ AV, DVD Component 
    -  ระบบปรับอัตโนมัติ (Picture Sensor) 

      

 
    

เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ จ ำนวน 14,000 บำท 
 

      
  เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนำด 2,500 

ANSI Lumens 
      

 
   

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว       
 

    
ค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ จ ำนวน 9,500 บำท 

 

      

  เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง 
    -  เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำย 
    -  เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ  1.5  แรงม้ำ 
    -  ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ  30  ซีซี 
    -  พร้อมใบมีด 

      

 
  

งบเงนิอดุหนนุ รวม 5,000 บำท 
 

   
เงนิอดุหนนุ รวม 5,000 บำท 

 
   

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 
 

      

  เงินอุดหนุนโครงกำรงำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวเนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ รัชกำลที่ 
10 ต้ังไว้  5,000.- บำท  เพ่ืออุดหนุนให้กับที่ว่ำกำรอ ำเภอพรหม
คีรี      
 
 
 
 

      

 
 

งำนระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศึกษำ รวม 3,739,220 บำท 
 

  
งบด ำเนนิงำน รวม 1,055,220 บำท 

 



   
คำ่ใชส้อย รวม 1,025,220 บำท 

 
   

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       
 

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 1,025,220 บำท 

 

      

  แยกเป็นรำยละเอียดดังนี้ 
-  ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลพรหม
โลก (วัดเขำปูน) ต้ังงบประมำณไว้  700,700.- บำท เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำอำหำรกลำงวันให้กับเด็กนักเรียนอนุบำล 3 ขวบ โดยใช้
ข้อมูลเด็กเล็กจ ำนวน 143 คน ๆ ละ 20 บำท จ ำนวน 245 วัน  
โดยด ำเนินกำรตำมหนังสือสั่งกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมรำช ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3763 
ลงวันที่ 21 มิถุนำยน 2560 (แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-
2564 ย.2 แผนงำนกำรศึกษำ ข้อ 16) 
- ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 
-  โครงกำรจัดหำสื่อกำรเรียนกำรสอน ต้ังไว ้243,100.-
บำท เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดหำสื่อกำรเรียนกำรสอน
, โครงกำรจัดหำวัสดุกำรศึกษำและโครงกำรจัดหำเครื่องเล่นเสริม
พัฒนำกำรเด็ก (แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.2 
แผนงำนกำรศึกษำ ข้อ 25)   
- โครงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลพรหมโลก(วัดเขำปูน) ต้ังไว้ 70,000.- บำท เพื่อ
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนสอน ตำมโครงกำร
ต่ำง ๆ เช่น  
(1) กิจกรรมกำรประชุมให้ควำมรู้แก่ผู้ปกครอง 
(2) กิจกรรมศึกษำเรียนรู้นอกสถำนที่เพ่ือพัฒนำทักษะเด็กก่อนวัย
เรียน 
(3) กิจกรรมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
(4) กิจกรรมวันสำรทเดือนสิบ 
(5) กิจกรรมสร้ำงสัมพันธ์บ้ำนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
(6) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำภำษำอังกฤษเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน 
(7) กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจำกวัสดุธรรมชำติ 
(8) กิจกรรมจัดนิทรรศกำรทำงวิชำกำรระดับปฐมวัย 
รำยละเอียดตำมแผนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กเทศบำลต ำบลพรหมโลก (วัดเขำปูน) 
- โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล
พรหมโลก(วัดเขำปูน) ต้ังไว้ 10,000.- บำท เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ รำยละเอียดตำมแผนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลพรหมโลก  
(วัดเขำปูน) 
-  ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรน ำส่งเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กไป
สถำนพยำบำล ต้ังงบประมำณไว้ 1,420 บำท เพื่อเป็นค่ำพำหนะ
ในกำรน ำเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กไปส่งสถำนพยำบำล อัตรำคนละ 

      

 



10 บำทต่อปี 
        

 
      

 
   

คำ่วสัด ุ รวม 30,000 บำท 
 

   
วัสดุกำรศึกษำ จ ำนวน 30,000 บำท 

 
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรเรียนกำรสอนต่ำง ๆ ส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กสังกัดเทศบำลต ำบลพรหมโลก 

      

 
  

งบเงนิอดุหนนุ รวม 2,684,000 บำท 
 

   
เงนิอดุหนนุ รวม 2,684,000 บำท 

 
   

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 2,684,000 บำท 
 

      

  ประกอบด้วย 
(1) เงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงส ำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
เขำขุนพนม  ต้ังไว้ 1,952,000.- บำท  เพื่อสนับสนุนเป็น
ค่ำอำหำรกลำงวันแก่เด็กนักเรียน เด็กเล็ก- ประถมศึกษำปี
ท่ี 6  โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2558  ได้รับ
กำรจัดสรรจ ำนวน 488 คน ๆ ละ 20 บำท (จ ำนวนนักเรียนที่
ได้รับจัดสรร 100%) จ ำนวน 200  วัน  โดยด ำเนินกำรตำม
หนังสือสั่งกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นครศรีธรรมรำช ด่วนที่สุด ท่ี  นศ 0023.3/ว 3763 ลงวันที่ 21 
มิถุนำยน 2560   
 
(2) เงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงส ำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
พรหมโลก ต้ังไว้ 560,000.- บำท เพื่อสนับสนุนเป็นค่ำอำหำร
กลำงวันแก่เด็กนักเรียน เด็กเล็ก- ประถมศึกษำปีที่ 6  โดยใช้
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2558  ได้รับกำรจัดสรร
จ ำนวน 140 คน ๆ ละ 20 บำท (จ ำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร 
100%) จ ำนวน 200 วัน โดยด ำเนินกำรตำมหนังสือสั่งกำร
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมรำช ด่วน
ที่สุด ที่  นศ 0023.3/ว 2789 ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2558     
(3) เงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงส ำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
เขำปูน ต้ังไว้  132,000.- บำท เพื่อสนับสนุนเป็นค่ำอำหำร
กลำงวันแก่เด็กนักเรียน เด็กเล็ก- ประถมศึกษำปีที่ 6 โดยใช้ข้อมูล
นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2558 ได้รับกำรจัดสรรจ ำนวน 33 
คน ๆ ละ 20 บำท (จ ำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร100%) จ ำนวน 
200 วันโดยด ำเนินกำรตำมหนังสือสั่งกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมรำช ด่วนที่สุด ที่  นศ 
0023.3/ว 2789 ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2558  
 (4)  ประเภทเงินอุดหนุนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
โครงกำรต่ำง ๆ ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบำล   ต้ังไว้ 40,000.- 
บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้กับ
โรงเรียนในเขต เทศบำล 
           
 
 

      

 



 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงำนสำธำรณสขุ 
 

 
งำนบรหิำรทัว่ไปเกีย่วกบัสำธำรณสขุ รวม 4,705,180 บำท 

 
  

งบบคุลำกร รวม 1,902,360 บำท 
 

   
เงนิเดอืน (ฝำ่ยประจ ำ) รวม 1,902,360 บำท 

 
   

เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 336,360 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนของพนักงำนเทศบำล พร้อมเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจ ำปีตำมแผนอัตรำก ำลัง ปรำกฏในแผนงำน
สำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับสำธำรณสุข 

      

 
   

เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนเทศบำลที่ได้รับเงิน
ประจ ำต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือนและเงินประจ ำ
ต ำแหน่ง เพ่ือจ่ำยให้แก่ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อมตำมสิทธิที่ได้รับ 

      

 
   

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,344,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงเทศบำลพร้อมกำรปรับปรุง
ค่ำจ้ำง 
ประจ ำปีตำมหนังสือสั่งกำร ส ำหรับพนังงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ
พนักงำน 
จ้ำงทั่วไปของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

      

 
   

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 180,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนเทศบำล เงิน
ปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมกำรกลำงพนักงำน
เทศบำลรับรองของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป
ของกองสำธำรณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

      

 
  

งบด ำเนนิงำน รวม 2,778,820 บำท 
 

   
คำ่ตอบแทน รวม 107,520 บำท 

 
   

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 65,520 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ
พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ซึ่งท ำงำนกรณีพิเศษหรือใน
วันหยุดรำชกำรเป็นครั้งครำว งำนนอกเวลำรำชกำร งำน
เร่งด่วน งำนบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน  
และงำนพิเศษที่จะต้องปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งเทศบำล หรือตำมค ำสั่ง
นำยกเทศมนตรี 

      

 
   

ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 42,000 บำท 
 



      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนพักปฏิบัติรำชกำรของพนักงำน

เทศบำล กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม มีสิทธิได้รับตำมระเบียบ
ฯ 

      

 
   

คำ่ใชส้อย รวม 2,021,300 บำท 
 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 1,736,300 บำท 

 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ในสื่อต่ำงๆ
ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร ค่ำจัดเข้ำเล่มเอกสำร ค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูล
ฝอย ค่ำจ้ำงเหมำขุดลอกคูระบำยน้ ำ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด
เก็บขนและเก็บกวำดขยะมูลฝอย ค่ำจ้ำงเหมำครูฝึกสอนออกก ำลัง
กำย ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนท ำควำมสะอำด และค่ำจ้ำงเหมำอื่นๆที่
เปน็กิจกำรในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

      

 
   

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       
 

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ของพนักงำนเทศบำลพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำง
ทั่วไป บุคคลภำยนอกหรือบุคคลที่เก่ียวข้องตำมที่เทศบำล
ก ำหนด เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงกำรเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่
พัก ค่ำลงทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมระเบียบ 

      

 
    

โครงกำรพัฒนำศักยภำพหน่วยกู้ชีพเทศบำลต ำบลพรหมโลก จ ำนวน 15,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพหน่วยกู้
ชีพเทศบำลต ำบลพรหมโลก เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมให้
ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ และประชำชน แกนน ำชุมชน และเพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพหน่วยกู้ชีพฯ ฯลฯ และเพ่ือ
สอดคล้องกับแนวทำงกำรต้ังงบประมำณในกำรแก้ไขปัญหำควำม
เดือนร้อนและปรับปรุงคุณภำพชีวิต (5) กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำน
และบริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน(แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 
2561-2564 ย.4 แผนงำนสำธำรณสุข ข้อ 4) 
 

      

 
    

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 30,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรรณรงค์ป้องกัน และ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำวัคซีน ในกำรจัดท ำ
โครงกำร (แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.4 แผนงำน
สำธำรณสุข ข้อ 3)  

      

 
    

โครงกำรรักษ์น้ ำ รักษ์ป่ำ รักษำสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 20,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรรักษ์น้ ำ รักษ์ป่ำ รักษำ
สิ่งแวดล้อมในกำรจัดกิจกรรมให้เยำวชน ประชำชน มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ มีควำมตระหนัก และมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหำขยะมูลฝอยและน้ ำเสีย กิจกรรมอนุรักษ์
และดูแลสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมโครงกำรรักน้ ำ 
รักป่ำ รักษำแผ่นดิน ฯลฯ และเพ่ือสอดคล้องกับแนวทำงกำรต้ัง
งบประมำณในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือนร้อนและปรับปรุงคุณภำพ
ชีวิต (6) กำรคุ้มครองดูแลทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ขยะมูลฝอย น้ ำเสีย อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกำรต้ังงบประมำณ

      

 



รำยจ่ำยเพื่อกำรจัดกิจกรรมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ และ
สนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เป็นต้น (แผนพัฒนำ
เทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.4 แผนงำนสำธำรณสุข ข้อ 5) 

    
โครงกำรส่งเสริมกำรมีกำรคัดแยกขยะชุมชน จ ำนวน 50,000 บำท 

 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรคัดแยกขยะ
ชุมนอบรมให้ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในกำรคัด
แยกขยะและลดปริมำณขยะของชุมชนในเขตเทศบำล และเพ่ือ
สอดคล้องกับแนวทำงกำรต้ังงบประมำณตำมนโยบำยแห่งรัฐ คสช. 
และกระทรวงมหำดไทย (7) กำรก ำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ
น้ ำเสีย เพ่ือควบคุมและก ำจัดภำวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภำพ อนำมัย 
สวัสดิภำพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน(แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 
2561-2564 ย.4 แผนงำนสำธำรณสุข ข้อ 6) 
 
 
 

      

 
    

โครงกำรอำหำรสะอำด น้ ำดื่มปลอดภัย น้ ำใช้ปรำศจำกสำรปนเปื้อน จ ำนวน 20,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรอำหำรสะอำด น้ ำดื่ม
ปลอดภัย น้ ำใช้ปรำศจำกสำรปนเปื้อน เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อ
ชุดทดสอบสำรตกค้ำงในอำหำร สำรตกค้ำงในน้ ำประปำและ
เครื่องส ำอำง และเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรออกตรวจ และจัดอบรมให้
ควำมรู้เป็นต้น (แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.4 
แผนงำนสำธำรณสุข ข้อ 7) 

      

 
   

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 120,000 บำท 
 

      
  เพื่อเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ สิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆภำยในกอง
สำธำรณสุขฯ ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  

      

 
   

คำ่วสัด ุ รวม 650,000 บำท 
 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 40,000 บำท 

 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ต่ำงๆ เช่น  เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ 
ภำพเขียน แผนที่ เครื่องดับเพลิง พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิด
ประกำศ กระดำนด ำรวมถึงกระดำนไวท์บอร์ดแผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำน
หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจรำจร หรือแผ่นป้ำยต่ำง ๆมูลี่ ม่ำนปรัง
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือแขวน เครื่องค ำนวณ
เลข (Calculator) พระพุทธรูป พระบรมรูปจ ำลอง แผงก้ันห้อง
(Partition) กระเป๋ำ กระดำษ ดินสอ สมุด ปำกกำ แฟ้มเอกสำร 
ยำงลบ เป็นต้น 

      

 
   

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 100,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ถังขยะ ค่ำไม้

กวำด ที่ตักขยะ ถุงด ำ น้ ำยำท ำควำมสะอำด ฯลฯ 
      

 
   

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 80,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่ ยำง

นอก ยำงใน สำยไมล ์เพลำ ตลับลูกปืน น้ ำมันเบรก อำน
      

 



จักรยำน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้ำง
รถยนต์ หม้อน้ ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบำะรถยนต์ ฟิล์มกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย ค่ำเปลี่ยนยำงล้อรถ ค่ำเปลี่ยนหม้อ
แบตเตอรี่ ระบบไฟ ระบบไซเรน และค่ำวัสดุอุปกรณ์
ประจ ำ รถบรรทุกขยะ รถพยำบำล เครือ่งพ่นหมอกควัน ของกอง
สำธำรณสุขฯ 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 350,000 บำท 

 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงในกำรออกปฏิบัติงำน เก็บขน
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (รถขยะ) งำนรับส่ง
ผู้ป่วย (รถพยำบำล) และงำนควบคุมโรค  
(เครื่องพ่นหมอกควัน) และเป็นค่ำน้ ำมันต่ำงๆ เช่น น้ ำมัน
ดีเซล น้ ำมันกำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ ถ่ำน แก๊สหุงต้ม น้ ำมัน
จำรบี น้ ำมันเครื่อง เป็นต้น 

      

 
   

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 25,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเวชภัณฑ์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ ำยำ
ต่ำงๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ กระดำษกรอง ส ำลีและ
ผ้ำพันแผล ชุดเครื่องมือผ่ำตัด น้ ำยำ สำรเคมีต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำร
รักษำพยำบำลเบื้องต้น ในงำนส่งเสริมสุขภำพ งำนรักษำพยำบำล
เบื้องต้น งำนกำรป้องกันโรค และกำรตรวจสิ่งเสพติดต่ำงๆ 

      

 
   

วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น สำรเคมีป้องกันและก ำจัด
ศัตรูพืชและสัตว์อำหำรสัตว์ พันธ์ุพืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ ำ 
วัสดุเพำะช ำ อุปกรณ์ในกำรขยำยพันธุ์  
พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้ำใบหรือผ้ำพลำสติก และค่ำวัสดุอุปกรณ์
ทำงกำรเกษตร เป็นต้น 

      

 
   

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำ ค่ำจัดท ำแผ่นพับ ค่ำจัดท ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็น เช่น กระดำษเขียน
โปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนตร์ วิดีโอเทปแผ่นซีดี) 
ที่บันทึกแล้วและยังไม่บันทึก รูปสีหรือขำวดำที่ได้จำกกำร
ล้ำง อัด ขยำย ภำพถ่ำยดำวเทียม 

      

 
   

วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 30,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กำงเกง 
ผ้ำ เครื่องหมำยยศและสังกัด ถุงเท้ำ รองเท้ำ เข็มขัด หมวก ผ้ำผูก
คอ เสื่อกันฝน เสื้อสะท้อนแสงหมวกนิรภัย ชุดปฏิบัติงำน ชุด
ป้องกันและควบคุมโรค 
ผ้ำปิดจมูก ถุงมือ เป็นต้น 

      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 15,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง กระดำษต่อเนื่องสำยเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ 
(Key Board) เมนบอร์ด (Main Board)เมมโมรี่ชิป (Memory 

      

 



Chip) เช่น RAM คัดซีฟีดเดอร์ เมำส์ (Mouse)พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจำย
สัญญำณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เป็นต้น เครื่อง
อ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำง เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี รอม (CD-ROM) แบบออพติ
คอล (Optical) เป็นต้น เครื่องอ่ำนข้อมูล แบบซีดีรอม (CD-
ROM)   

  
งบลงทนุ รวม 14,000 บำท 

 
   

คำ่ครภุัณฑ ์ รวม 14,000 บำท 
 

   
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่       

 
    

กล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ ำนวน 14,000 บำท 
 

      
  คุณสมบัติ มีควำมละเอียดไม่ต่ ำกว่ำ 20 ล้ำนพิกเชล สำมำรถ

บันทึกวีดีโอ และสำมำรถเชื่อมต่อสัญญำณ wifi จัดซื้อตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์ 

      

 
  

งบเงนิอดุหนนุ รวม 10,000 บำท 
 

   
เงนิอดุหนนุ รวม 10,000 บำท 

 
   

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนแก่หน่วยงำนอื่น ให้แก่ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอพรหมคีรี ในกำรด ำเนิน โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
อำสำสมคัรสำธำรณสุข (อสม.) 
 
 
 
 
 

      

 แผนงำนเคหะและชมุชน 
 

 
งำนบรหิำรทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน รวม 7,908,340 บำท 

 
  

งบบคุลำกร รวม 2,477,740 บำท 
 

   
เงนิเดอืน (ฝำ่ยประจ ำ) รวม 2,477,740 บำท 

 
   

เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 973,080 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจ ำปี 
      

 
   

เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 60,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของหัวหน้ำส่วนรำชกำรตำม

มต ิกถ. และตำมประกำศของ ก.ทจ.นครศรีธรรมรำช 
      

 
   

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,352,160 บำท 
         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนและค่ำปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำปี       
 

   
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 92,500 บำท 

         เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนจ้ำง       
 

  
งบด ำเนนิงำน รวม 1,422,000 บำท 

 
   

คำ่ตอบแทน รวม 170,000 บำท 
 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 30,000 บำท 

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำร       
 



จ้ำง คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง และควบคุมงำนก่อสร้ำงตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน ฯ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และตำมหนังสือ ท่ี 808.3/
ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2546 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

 
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรและค่ำจ้ำงนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน
และพนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร งำนเร่งด่วนและ
งำนพิเศษที่จะต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งเทศบำลและนำยกเทศมนตรี 

      

 
   

ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 120,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำลมีสิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบ ฯ 
 
 

      

 
   

คำ่ใชส้อย รวม 702,000 บำท 
 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 452,000 บำท 

 
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนค่ำจ้ำงเหมำเครื่องจักรกล และเพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำคนงำนโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนดูแลสวนสำธำรณะ 

      

 
   

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       
 

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 50,000 บำท 

 
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่
พัก ค่ำลงทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงในทำง
รำชกำรหรืออบรมสัมมนำของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

      

 
   

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 200,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สินของทำง

เทศบำล เช่น รถยนต์ อำคำรเรียน ถนน สะพำน ท่อระบำยน้ ำ คู
ระบำยน้ ำ คูระบำยน้ ำ และอื่น ๆ 

      

 
   

คำ่วสัด ุ รวม 550,000 บำท 
 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30,000 บำท 

 
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ ปำกกำ ดินสอ อุปกรณ์ในกำรเขียนแบบ และอื่นๆ 

      

 
   

วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 150,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง

ต่ำงๆ เช่น ไม้ ทรำย ปูนซีเมนต์ กระเบ้ือง และอื่นๆ 
      

 
   

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 80,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อยำงนอก ยำงใน แบตเตอรี่ และอะไหล่

ต่ำงๆ และอื่นๆ ส ำหรับรถกระเช้ำไฟฟ้ำ รถตักหน้ำขุดหลัง 
      

 
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 250,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อน้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเครื่อง
อื่นๆ ส ำหรับรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ เครื่องตัดหญ้ำ 
 
 

      

 
   

วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 10,000 บำท 
 



      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำยในกำรปฏิบัติงำนของ

พนักงำน และพนักงำนจ้ำง 
      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับหมึก แผ่นหรือ

จำนบันทึกข้อมูลระบบปฏิบัติกำร 
      

 
  

งบลงทนุ รวม 4,008,600 บำท 
 

   
คำ่ที่ดนิและสิง่กอ่สรำ้ง รวม 4,008,600 บำท 

 
   

ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค       
 

    
ค่ำจัดซื้อกระจกโค้ง จ ำนวน 22,000 บำท 

 

      

  เพื่อจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดต้ังจ ำนวน 2 ชุด ชุด
ละ 11,000 บำท คุณลักษณะ กระจกโค้งชนิดสแตนเลส ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 32 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง มีเสำขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 2.5 นิ้ว ยำว  2.5  เมตร พร้อมแคมป์รัด รำคำ
ตำมท้องตลำด (แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.1 
แผนงำนเคหะและชุมชน ข้อ 14) 

      

 
    

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยพรหมโลก 6 - ปลำยอวน จ ำนวน 416,000 บำท 
 

      

  ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 200 เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหล่
ทำงหินคลุกเฉลี่ยข้ำงละ 0.50 เมตร ตำมแบบแปลนเทศบำล 
(แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 (เพ่ิมเติม) ย.1 แผนงำน
เคหะและชุมชน ข้อ 2) 

      

 
    

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยหลังเขำขุนพนม - นำเสน - บ้ำนปึก
(ต่อเนื่อง) และวำงท่อระบำยน้ ำ คสล.พร้อมบ่อพัก 

จ ำนวน 283,000 บำท 

 

      

  ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 33 เมตร หนำ 0.15 เมตร และวำง
ท่อระบำยน้ ำ คสล. เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.40 เมตร ยำว 25 เมตร 
พร้อมก่อสร้ำงพนังก้ันดิน ขนำดควำม
สูง 1.50 เมตร ยำว 32 เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลน
เทศบำล (แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.1 แผนงำนเคหะ
และชุมชน ข้อ 50 ) 

      

 
    

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยห้วยคุ้งคุ้ง จ ำนวน 416,000 บำท 
 

      

  ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 200 เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหล่
ทำงหินคลุกเฉลี่ยข้ำงละ 0.50 เมตร ตำมแบบแปลนเทศบำล 
(แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 (เพ่ิมเติม) ย.1 แผนงำน
เคหะและชุมชน ข้อ 1) 

      

 
    

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยห้วยทรำยขำว –  
หลังเขำขุนพนม 

จ ำนวน 968,000 บำท 

 

      

  ขนำดกว้ำง 4.50 เมตร ยำว 414 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทำงหินคลุกเฉลี่ยข้ำงละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 2 , 3 ต ำบลบ้ำน
เกำะ อ ำเภอพรหมคีรี (แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.1 
แผนงำนเคหะและชุมชน ข้อ 24 ) 

      

 
    

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยห้วยหยี - โคกแบก จ ำนวน 405,600 บำท 
 

      
  ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 195 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อม

ไหล่ทำงหินคลุกเฉลี่ยข้ำงละ 0.25 เมตร หมู่ที่ 1,8 ต ำบลพรหม
โลก อ ำเภอพรหมคีรี (แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.1 

      

 



แผนงำนเคหะและชุมชน ข้อ 31 ) 

    
โครงกำรขยำยไหล่ทำง คสล. ริมถนนสำยหน้ำอ ำเภอ - ทุ่งนำโด - เขำ
ปูน 

จ ำนวน 470,000 บำท 

 

      

  ขยำยไหล่ทำง คสล. ขนำดกว้ำงเฉลี่ย 0.50 เมตร ยำว 770 
เมตร ริมถนนสำยหน้ำอ ำเภอ - ทุ่งนำโด - เขำปูน หมู่ที่ 1,8 
ต ำบลพรหมโลก รำยละเอียดตำมแบบแปลนเทศบำล (แผนพัฒนำ
เทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.1 แผนงำนเคหะและชุมชน ข้อ 6 ) 

      

 
    

โครงกำรซ่อมแซมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสำยพรุชนเหนือ - 
บ่อดิน(บริเวณห้วยทองเพียร) 

จ ำนวน 483,000 บำท 

 

      

  ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 90 เมตร พร้อมวำงท่อ คสล. เส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 1.00 เมตร จ ำนวน 3 จุด หมู่ที่ 1 ต ำบลบ้ำน
เกำะ อ ำเภอพรหมคีรี (แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.1 
แผนงำนเคหะและชุมชน ข้อ 51 ) 

      

 
    

โครงกำรซ่อมแซมอำคำรงำนธุรกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล จ ำนวน 50,000 บำท 
 

      

  ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 8.00 เมตร หมู่ที่ 8 ต ำบลพรหม
โลก อ ำเภอพรหมคีรี รำยละเอียดตำมแบบแปลนเทศบำล 
(แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.1 แผนงำนเคหะและ
ชุมชน ข้อ 65 ) 

      

 
    

โครงกำรติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV จ ำนวน 495,000 บำท 
 

      

  ติดต้ังบริเวณจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงในเขตเทศบำล จ ำนวน 6 จุด 
รำยละเอียดตำมแบบแปลนเทศบำล (แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 
2561-2564 ย.1 แผนงำนเคหะและชุมชน ข้อ 43 ) 
 

      

 
 

งำนไฟฟำ้ถนน รวม 410,000 บำท 
 

  
งบด ำเนนิงำน รวม 200,000 บำท 

 
   

คำ่วสัด ุ รวม 200,000 บำท 
 

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 200,000 บำท 

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำ และวิทยุในกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ       
 

  
งบลงทนุ รวม 210,000 บำท 

 
   

คำ่ที่ดนิและสิง่กอ่สรำ้ง รวม 210,000 บำท 
 

   
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค       

 
    

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณโดยรอบเขำปูน จ ำนวน 65,000 บำท 
 

      
  ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณโดยรอบเขำปูน หมู่ 8 ต.พรหม

โลก แบบแปลนตำมเทศบำล (แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-
2564 ย.1 แผนงำนเคหะและชุมชน ข้อ 5 ) 

      

 
    

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะและระบบจ ำหน่ำยถนนสำยเขำปูน 
(สำยศูนย์เด็กเล็ก) 

จ ำนวน 145,000 บำท 

 
      

  โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะและระบบจ ำหน่ำยถนนสำยเขำ
ปูน (สำยศูนย์เด็กเล็ก) ตำมแบบแปลนเทศบำล(แผนพัฒนำ
เทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.1 แผนงำนเคหะและชุมชน ข้อ 67 ) 

      

 
 

งำนสวนสำธำรณะ รวม 50,000 บำท 
 

  
งบด ำเนนิงำน รวม 50,000 บำท 

 
   

คำ่วสัด ุ รวม 50,000 บำท 
 



   
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 50,000 บำท 

 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อพันธุ์พืช ปุ๋ย และวัสดุอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชมุชน 
 

 
งำนบรหิำรทัว่ไปเกีย่วกบัสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชมุชน รวม 520,000 บำท 

 
  

งบด ำเนนิงำน รวม 520,000 บำท 
 

   
คำ่ใชส้อย รวม 520,000 บำท 

 
   

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       
 

    
โครงกำรค่ำยเด็กและเยำวชนเทศบำลต ำบลพรหมโลก จ ำนวน 70,000 บำท 

 

      

  ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมและจัดค่ำยเด็กและเยำวชน เช่น ค่ำ
วิทยำกร ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นต้น (แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.2 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ข้อ 1 ) 

      

 
    

โครงกำรจัดต้ังศูนย์กำรเรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริ จ ำนวน 50,000 บำท 
 

      

  เพื่อส่งเสริมเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ
จัดต้ังศูนย์ฯ  ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมให้ควำมรู้ ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ต่ำงๆ กำรฝึกอบรม และทัศนะศึกษำดูงำนและ ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ต่ำงๆ (แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.2 แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน ข้อ 9 ) 

      

 
    

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพแก่ประชำชน จ ำนวน 30,000 บำท 
 

      

  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมให้แก่ประชำชนในเขต
เทศบำล กำรฝึกอบรม และทัศนศึกษำดูงำนและ ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ต่ำงๆ (แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.2 แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน ข้อ 7 ) 

      

 
    

โครงกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรชุมชนเทศบำลต ำบลพรหมโลก จ ำนวน 100,000 บำท 
 

      

  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมสัมมนำและทัศนะศึกษำดู
งำน เช่น ค่ำวิทยำกร  ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นต้น (แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 
2561-2564 ย.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ข้อ 8 ) 
 
 
 

      

 
    

โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 50,000 บำท 
         เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและให้ควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจ       
 



พอเพียง เช่น ค่ำพันธุ์พืช ค่ำวัสดอุุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำ
วิทยำกร ค่ำอำหำรเครื่องดื่ม กำรถ่ำยทอดควำมรู้ สนับสนุน
แผนกำรผลิต/กำรแปรรูป ค่ำพัฒนำปรับปรุงแปลง และอื่นๆ 
(แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.2 แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน ข้อ 6 ) 

    
โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรเทศบำลต ำบล
พรหมโลก 

จ ำนวน 50,000 บำท 

 

      

  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนแผนกำรผลิต/กำรแปร
รูป สนับสนุนแผนกำรตลำด สนับสนุนแผนกำร
ประชำสัมพันธ์ สนับสนุนแผนกำรพัฒนำบุคลำกร กำร
ฝึกอบรม และทัศนะศึกษำดูงำนและ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ 
(แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.2 แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน ข้อ 4 ) 

      

 
    

โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมของกลุ่มคนพิกำรเทศบำลต ำบล
พรหมโลก 

จ ำนวน 20,000 บำท 

 

      

  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนแผนกำรผลิต/กำรแปร
รูป สนับสนุนแผนกำรตลำด สนับสนุนแผนกำร
ประชำสัมพันธ์ สนับสนุนแผนกำรพัฒนำบุคลำกร กำร
ฝึกอบรม และทัศนะศึกษำดูงำนและ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ 
(แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.2 แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน ข้อ 5 ) 

      

 
    

โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบล
พรหมโลก 

จ ำนวน 100,000 บำท 

 

      

  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนแผนกำรผลิต/กำรแปร
รูป สนับสนุนแผนกำรตลำด สนับสนุนแผนกำร
ประชำสัมพันธ์ สนับสนุนแผนกำรพัฒนำบุคลำกร กำร
ฝึกอบรม และทัศนะศึกษำดูงำนและ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ 
(แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.2 แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน ข้อ 3 ) 
 
 
 

      

 
    

โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีพัฒนำเทศบำลต ำบล
พรหมโลก 

จ ำนวน 50,000 บำท 

 

      

  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนแผนกำรผลิต/กำรแปร
รูป สนับสนุนแผนกำรตลำด สนับสนุนแผนกำร
ประชำสัมพันธ์ สนับสนุนแผนกำรพัฒนำบุคลำกร กำร
ฝึกอบรม และทัศนะศึกษำดูงำนและ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ 
(แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.2 แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน ข้อ 2 ) 
 

      

 แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร 
 

 
งำนกฬีำและนนัทนำกำร รวม 450,000 บำท 

 



  
งบด ำเนนิงำน รวม 400,000 บำท 

 
   

คำ่ใชส้อย รวม 400,000 บำท 
 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

 
    

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแข่งขันกีฬำชุมชนสัมพันธ์ต้ำนยำเสพติด จ ำนวน 250,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนใช้สอยและค่ำวัสดุอุปกรณ์ เช่น เงินรำงวัล 
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตัดสิน ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ต่ำงๆ (แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.2 แผนงำนกำร
ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร ข้อ 1 ) 

      

 
    

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมทักษะฟุตบอลขั้นพ้ืนฐำน(คลินิกฟุตบอล)ให้กับ
เด็กและเยำวชน 

จ ำนวน 50,000 บำท 

 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร, ค่ำอำหำร, ค่ำเครื่องดื่ม, ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม, และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็น ฯลฯ 
(แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.2 แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร ข้อ 2 ) 

      

 
    

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 100,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็กประจ ำปี เป็นค่ำ
ของขวัญ ของรำงวัล, ค่ำอำหำร เครื่องดื่มบริกำรแก่เด็กและ
เยำวชนที่เข้ำร่วมกิจกรรม, ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ  และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นในโครงกำร (แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 
2561-2564 ย.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
ข้อ 3 ) 
 

      

 
  

งบเงนิอดุหนนุ รวม 50,000 บำท 
 

   
เงนิอดุหนนุ รวม 50,000 บำท 

 
   

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 50,000 บำท 
 

      
  เพื่ออุดหนุนให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงำนของรัฐในกำรจัดกำรแข่งขัน

กีฬำ  
      

 
 

งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 458,000 บำท 
 

  
งบด ำเนนิงำน รวม 350,000 บำท 

 
   

คำ่ใชส้อย รวม 350,000 บำท 
 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

 
    

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง จ ำนวน 250,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง เช่น ค่ำ
เช่ำเครื่องเสียง, ค่ำจ้ำงเหมำจัดสถำนที่, ค่ำของรำงวัลในกำรจัด
กิจกรรม, ค่ำวัสด ุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆใน
โครงกำร (แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.2 แผนงำนกำร
ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร ข้อ 4 ) 

      

 
    

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันสงกรำนต์เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัน
ผู้สูงอำย ุ

จ ำนวน 100,000 บำท 

 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้สอยและค่ำวัสดสุ ำหรับกำรจัดกิจกรรมในวัน
สงกรำนต์เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัน
ผู้สูงอำย ุเช่น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร, ค่ำของรำงวัล,เงินรำงวัล
, ค่ำตอบแทนกรรมกำร,ค่ำจัดซื้อวัสดุต่ำง ๆ และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

 



(แผนพัฒนำเทศบำลสี่ปี 2561-2564 ย.2 แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร ข้อ 5 ) 

  
งบเงนิอดุหนนุ รวม 108,000 บำท 

 
   

เงนิอดุหนนุ รวม 108,000 บำท 
 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 108,000 บำท 

 

      

  (1) ประเภทเงินอุดหนุนงำนโครงกำรประเพณีวันชำวสวน ต้ัง
ไว้  30,000.- บำท เพื่ออุดหนุนให้กับที่ว่ำกำรอ ำเภอ
พรหมคีรีในกำรจัดงำนประเพณีประจ ำปีวันชำวสวน    
 
 
(2) ประเภทเงินอุดหนุนงำนประเพณีวันมำฆบูชำแห่ผ้ำขึ้น
ธำตุ  ต้ังไว้  3,000.- บำท เพื่ออุดหนุนให้กับที่ว่ำกำร
อ ำเภอพรหมคีรีในกำรจัดงำนประเพณีวันมำฆบูชำ   
(3) ประเภทเงินอุดหนุนโครงกำรสืบสำนประเพณีเทศกำล
เดือนสิบ  ต้ังไว ้15,000.- บำท เพื่ออุดหนุนให้กับที่ว่ำ
กำรอ ำเภอพรหมคีรี   
(4) ประเภทเงินอุดหนุนโครงกำรประเพณีชักพระ ต้ัง
ไว้  15,000.- บำท    
เพื่ออุดหนุนให้กับที่ว่ำกำรอ ำเภอพรหมคีรี ในกำรจัด
กิจกรรมเนื่องในงำนประเพณีชักพระประจ ำปี   
(5) ประเภทเงินอุดหนุนโครงกำรที่ปฎิบัติตำมหนังสือสั่ง
กำรที่เก่ียวข้องกับศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร ต้ัง
ไว้  45,000.- บำท เพื่ออุดหนุนให้กับวัดหรือหน่วยงำน
ของรัฐ โดยแยกเป็นรำยละเอียดดังนี้ 
- กิจกรรมงำนประเพณีท ำบุญให้ทำนไฟประจ ำปี 
- กิจกรรมงำนประเพณีสืบสำนเทศกำลเดือนสิบ 
- กิจกรรมงำนประเพณีชักพระ 
 

      

 แผนงำนงบกลำง 
 

 
งบกลำง รวม 15,356,170 บำท 

 
  

งบกลำง รวม 15,356,170 บำท 
 

   
งบกลำง รวม 15,356,170 บำท 

 
   

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 372,420 บำท 
 

      
  เพื่อต้ังจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง ต้ัง

ในอัตรำ ร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำงที่เทศบำลจะต้องจ่ำยให้กับพนักงำน
จ้ำงและครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

      

 
   

เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ จ ำนวน 1,500,000 บำท 
 

      
  ส ำหรับเบิกจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่กิจกำรประปำ 

 
  

      

 
   

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 9,096,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพส ำหรับผู้สูงอำยุตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพ
      

 



ผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  และตำม
หนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้อง  

   
เบี้ยยังชีพคนพิกำร จ ำนวน 3,456,000 บำท 

 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพส ำหรับผู้พิกำรตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และตำมหนังสือสั่ง
กำรที่เก่ียวข้อง 

      

 
   

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 90,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพส ำหรับผู้ป่วยเอดส์ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และตำมหนังสือสั่ง
กำรที่เก่ียวข้อง 

      

 
   

ส ำรองจ่ำย จ ำนวน 20,000 บำท 
 

      

  ส ำหรับจ่ำยในกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็นเร่งด่วน โดยตั้งจ่ำยในอัตรำ
ไม่เกินร้อยละ 3 ของงบประมำณรำยรับท่ีได้หักเงินกู้เงินที่ได้รับ
อนุมัติให้จ่ำยขำดจำกเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพำะกิจออกแล้ว  ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 

      

 
   

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน จ ำนวน 271,750 บำท 
 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็น1. ค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำล ต้ังไว้ 38,000 
บำท จ่ำยตำมข้อบังคับ ส.ท.ท.ข้อ 16 ก ำหนดให้สมำชิกต้องช ำระ
ค่ำบ ำรุงไม่น้อยกว่ำร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรำยรับจริงของปีที่
ผ่ำนมำ   
 2. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสมทบทุนกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำล
ต ำบลพรหมโลกต้ังไว้ 183,750 บำท เพ่ือจ่ำยสมทบเข้ำกองทุน
หลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลพรหมโลกในกำรสนับสนุน
กิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
ตำมประกำศหลักเกณฑ์ส ำนักงำนประกันสุขภำพแห่งชำติ 
 
3. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนเทศบำลต ำบล
พรหมโลก ต้ังไว้ จ ำนวน 50,000 เพื่อจ่ำยเป็นงบประมำณสมทบ
กองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำมหนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท. 0891.4/2502 เรื่องแนวทำงสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลงวันที่ 20 สิงหำคม2553 

      

 
   

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ ำนวน 550,000 บำท 
 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร

ท้องถิ่น (กบท.) 
      

 
                   



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 

  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561     
เทศบาลต าบลพรหมโลก 

อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
ประมาณการรายรบัรวมทั้งสิน้      54,663,000   บาท แยกเปน็    

   
 รายได้จดัเก็บเอง 

 
 

หมวดภาษอีากร รวม 1,135,000 บาท 
 

  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 900,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว   
 

  
ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 35,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว   
 

  
ภาษีป้าย จ านวน 200,000 บาท 

     ประมาณการเพ่ิมขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ 2560   
 

 
หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรับ และใบอนุญาต รวม 336,000 บาท 

 
  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 2,000 บาท 
     ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว   
 

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน 3,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว   
 

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 3,500 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว   
 

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 150,000 บาท 

     ประมาณการลดลง โดยถือยอดใกล้เคียงรายรับจริง   
 

  
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร 

จ านวน 6,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว   
 

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 15,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว   
 

  
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ จ านวน 500 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว   
 

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว   
 

  
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว   
 

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 80,000 บาท 

     ประมาณการเพ่ิมขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2560   
 

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จ านวน 2,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว   
 

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 50,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว   
 

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 10,000 บาท 

 



    ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง   
 

  
ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ
พ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว   
 

  
ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน จ านวน 2,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว   
 

  
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว   
 

  
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 7,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว   
 

  
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว   
 

 
หมวดรายได้จากทรัพยส์นิ รวม 250,000 บาท 

 
  

ดอกเบ้ีย จ านวน 250,000 บาท 
     ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว   
 

 
หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด รวม 222,000 บาท 

 
  

ค่าขายแบบแปลน จ านวน 200,000 บาท 
     ประมาณการเพ่ิมขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงรายรับจริงปี 2560   
 

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 22,000 บาท 

 

    

ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว 
 
 
 

  

 รายได้ทีร่ฐับาลเกบ็แลว้จัดสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
 

หมวดภาษีจดัสรร รวม 26,170,000 บาท 
 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน 500,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว   
 

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 17,000,000 บาท 

     ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง   
 

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 2,500,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว   
 

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 110,000 บาท 

     เพิ่มขึ้น ประมาณการใกล้เคียงรายรับจริงของปีก่อน   
 

  
ภาษีสุรา จ านวน 1,400,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว   
 

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 3,000,000 บาท 

     ประมาณการเพ่ิมขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริง   
 

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 100,000 บาท 

     เท่ากับปีก่อน   
 

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 60,000 บาท 

     ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง   
 

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 1,500,000 บาท 

 



    
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง 
 

  

 รายได้ทีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
 

หมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไป รวม 26,550,000 บาท 
 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก
ท า 

จ านวน 26,550,000 บาท 

     ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง   
 

                



ค ำแถลงงบประมำณ 

 ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
  ทำ่นประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลพรหมโลก 
               บัดนี้ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลพรหมโลก จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำเทศบำลต ำบลพรหมโลกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้          คณะผู้บริหำรเทศบำล
ต ำบลพรหมโลกจึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและ
แนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 

  1. สถำนะกำรคลัง 
   1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
    ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 11 สิงหำคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีสถำนะกำรเงิน ดังนี้ 
    1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 44,111,412.22 บำท 
    1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 17,803,519.82 บำท 
    1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 21,303,671.62 บำท 
    1.1.4 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 โครงกำร 

รวม 0.00 บำท 
    1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 

บำท 
   1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท 
  2. กำรบรหิำรงบประมำณ ในปงีบประมำณ 2560 ณ วนัที ่30 กันยำยน  พ.ศ.2560 
   (1) รำยรับจริง จ ำนวน 47,696,749.36 บำท ประกอบด้วย 
    หมวดภำษีอำกร จ ำนวน 1,075,602.67 บำท 

   หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต จ ำนวน 238,736.40 บำท 
   หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน จ ำนวน 29,080.85 บำท 
   หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ จ ำนวน 0.00 บำท 
   หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด จ ำนวน 213,0822.20 บำท 
   หมวดรำยได้จำกทุน จ ำนวน 0.00 บำท 
   หมวดภำษีจัดสรร จ ำนวน 20,427,772.24 บำท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 25,712,475.00 บำท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 2,128,000.00 บำท 

 
 

  (3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 38,680,805.73 บำท ประกอบด้วย 
   งบกลำง จ ำนวน 11,111,889.67 บำท 
   งบบุคลำกร จ ำนวน 15,146,110.00 บำท 
   งบด ำเนินงำน จ ำนวน 7,517,770.31 บำท 
   งบลงทุน จ ำนวน 1,796,080.00 บำท 
   งบรำยจ่ำยอื่น จ ำนวน 0.00 บำท 
   งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 2,114,000.00 บำท 
  (4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 2,128,000.00 บำท 
  (5) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 324,000.00 บำท 
  (6) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม 0.00 บำท 



                                                       เทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลพรหมโลก 
อ าเภอพรหมคีร ี จังหวดันครศรีธรรมราช 

         

 

        โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 จึงตราขึ้นไว้ โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลพรหมโลก และโดยเห็นชอบของนายอ าเภอพรหมคีรี                 (ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/     ว5162) 

 
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 54,651,895 บาท 

 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 54,651,895 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

         แผนงาน ยอดรวม 
ดา้นบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,757,000 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 669,200 
ดา้นบริการชมุชนและสงัคม   
  แผนงานการศึกษา 8,368,005 
  แผนงานสาธารณสุข 4,705,180 
  แผนงานเคหะและชุมชน 8,368,340 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 520,000 

  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

908,000 

ดา้นการด าเนนิงานอืน่   
  แผนงานงบกลาง 15,356,170 

งบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้ 54,651,895 

  

 
 
 

      
 

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 
2,881,418 บาท ดังนี้  

         งบ ยอดรวม 
งบเฉพาะการ 
รายจ่ายงบกลาง 
รายจ่ายงบบุคคล 
รายจ่ายงบด าเนินการ 
รายจ่ายงบลงทุน 

 
40,000 

1,335,918 
1,477,000 

28,500       
รวมรายจา่ย 2,881,418 

         



 
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล
ต าบลพรหมโลก 

          ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
    
  ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 
           .................................................. 

   
(นายรณชัย คีรีเพ็ชร) 

   
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพรหมโลก 

เห็นชอบ 
 

    
    

................................................. 
 

(นายวิทศักดิ์ จ าเริญนุสิต) 
 

นายอ าเภอพรหมคีรี ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

          



รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย 
เทศบาลต าบลพรหมโลก 

อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

         แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
                

งาน 
  

งานบรหิารทัว่ไป งานบรหิารงานคลงั รวม 
 

งบ 
    

       

         

 งบบุคลากร 9,137,640 2,587,960 11,725,600 
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 2,848,320 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,289,320 2,587,960 8,877,280 
 งบด าเนนิงาน 3,143,000 639,000 3,782,000 
     ค่าตอบแทน 390,000 181,000 571,000 
     ค่าใช้สอย 1,813,000 220,000 2,033,000 
     ค่าวัสดุ 365,000 160,000 525,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 575,000 78,000 653,000 
 งบลงทนุ 198,400 31,000 229,400 
     ค่าครุภัณฑ์ 198,400 31,000 229,400 
 งบเงนิอดุหนนุ 20,000 0 20,000 
     เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 
                รวม 12,499,040 3,257,960 15,757,000 
 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

                
งาน 

  

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษา
ความสงบภายใน 

รวม 
  

งบ 
    

        

          

  งบบุคลากร 229,200 229,200 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 229,200 229,200 
  งบด าเนนิงาน 390,000 390,000 
      ค่าใช้สอย 170,000 170,000 
      ค่าวัสดุ 220,000 220,000 
  งบลงทนุ 50,000 50,000 
      ค่าครุภัณฑ์ 50,000 50,000 
               รวม 669,200 669,200 
   

 
 
 
 
 
แผนงานการศกึษา 

                
งาน 

  

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 
งานระดบักอ่นวยัเรยีนและ

ประถมศกึษา 
รวม 

 
งบ 

    

       

         

 



งบบุคลากร 1,888,760 0 1,888,760 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,888,760 0 1,888,760 
 งบด าเนนิงาน 2,558,025 1,055,220 3,613,245 
     ค่าตอบแทน 85,800 0 85,800 
     ค่าใช้สอย 592,000 1,025,220 1,617,220 
     ค่าวัสดุ 1,710,625 30,000 1,740,625 
     ค่าสาธารณูปโภค 169,600 0 169,600 
 งบลงทนุ 177,000 0 177,000 
     ค่าครุภัณฑ์ 177,000 0 177,000 
 งบเงนิอดุหนนุ 5,000 2,684,000 2,689,000 
     เงินอุดหนุน 5,000 2,684,000 2,689,000 
               รวม 4,628,785 3,739,220 8,368,005 
 แผนงานสาธารณสขุ 

                
งาน 

  

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ รวม 
  

งบ 
    

        

          

  งบบุคลากร 1,902,360 1,902,360 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,902,360 1,902,360 
  งบด าเนนิงาน 2,778,820 2,778,820 
      ค่าตอบแทน 107,520 107,520 
      ค่าใช้สอย 2,021,300 2,021,300 
      ค่าวัสดุ 650,000 650,000 
  งบลงทนุ 14,000 14,000 
      ค่าครุภัณฑ์ 14,000 14,000 
  งบเงนิอดุหนนุ 10,000 10,000 
      เงินอุดหนุน 10,000 10,000 
                รวม 4,705,180 4,705,180 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงานเคหะและชมุชน 

                
งาน 

  

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน 

งานไฟฟา้ถนน งานสวนสาธารณะ รวม งบ 
    

      

        

งบบุคลากร 2,477,740 0 0 2,477,740 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,477,740 0 0 2,477,740 

งบด าเนนิงาน 1,422,000 200,000 50,000 1,672,000 

    ค่าตอบแทน 170,000 0 0 170,000 

    ค่าใช้สอย 702,000 0 0 702,000 

    ค่าวัสดุ 550,000 200,000 50,000 800,000 



งบลงทนุ 4,008,600 210,000 0 4,218,600 

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,008,600 210,000 0 4,218,600 

         รวม 7,908,340 410,000 50,000 8,368,340 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 
                

งาน 
  

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสรา้งความ
เขม้แขง็ของชมุชน 

รวม 
  

งบ 
    

        

          

  งบด าเนนิงาน 520,000 520,000 
      ค่าใช้สอย 520,000 520,000 
             รวม 520,000 520,000 
  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

                
งาน 

  

งานกฬีาและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 
 

งบ 
    

       

         

 งบด าเนนิงาน 400,000 350,000 750,000 
     ค่าใช้สอย 400,000 350,000 750,000 
 งบเงนิอดุหนนุ 50,000 108,000 158,000 
     เงินอุดหนุน 50,000 108,000 158,000 
              รวม 450,000 458,000 908,000 
 แผนงานงบกลาง 

                
งาน 

  

งบกลาง รวม 
  

งบ 
    

        

          

  งบกลาง 15,356,170 15,356,170 
      งบกลาง 15,356,170 15,356,170 
               รวม 15,356,170 15,356,170 
   


