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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง
อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองทุ่งสง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอชี้แจง
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 43,382,301.02 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 669,327,950.39 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 31,464,115.77 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 21 โครงการ รวม 
14,347,353.77 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 10 โครงการ รวม 835,989.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 229,863,413.61 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 488,487,442.11 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 5,197,954.45 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 5,245,850.35 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 18,022,572.47 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 70,452.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 2,289,027.98 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 273,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 196,068,184.86 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 261,320,400.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 111,492,946.74 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 455,677,720.03 บาท ประกอบด้วย
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งบกลาง จํานวน 70,618,708.52 บาท

งบบุคลากร จํานวน 211,263,163.60 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 140,385,888.53 บาท

งบลงทุน จํานวน 31,845,323.94 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,224,635.44 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 340,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 50,119,550.04 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 990,096.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ
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ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 1
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง จํานวน 16,404,782.13 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 3,173,176.34 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จํานวน 299,003.85 บาท

ยืมเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 13,231,605.79 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 21,900,157.91 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 155,216,400.00 บาท

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง จํานวน 6,734,615.96 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 5,475,996.78 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จํานวน 34,459,926.19 บาท

ยืมเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 3,510,046.75 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 2,283,678.01 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 48,030,200.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองทุงสง
อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 5,197,954.45 15,735,000.00 18,592,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

5,245,850.35 6,467,000.00 5,609,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 18,022,572.47 8,000,000.00 6,709,800.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

70,452.00 7,580,000.00 7,959,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,289,027.98 3,088,000.00 3,153,000.00

หมวดรายได้จากทุน 273,000.00 30,000.00 31,800.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 31,098,857.25 40,900,000.00 42,054,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 196,068,184.86 290,000,000.00 271,179,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

196,068,184.86 290,000,000.00 271,179,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 261,320,400.00 218,585,300.00 256,799,800.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

261,320,400.00 218,585,300.00 256,799,800.00

รวม 488,487,442.11 549,485,300.00 570,033,400.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองทุงสง
อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 70,618,708.52 86,653,770.00 93,319,400.00

งบบุคลากร 211,263,163.60 231,817,460.00 242,898,400.00

งบดําเนินงาน 140,385,888.53 182,766,220.00 186,242,300.00

งบลงทุน 31,845,323.94 47,544,710.00 46,520,700.00

งบเงินอุดหนุน 1,224,635.44 703,140.00 1,052,600.00

งบรายจ่ายอื่น 340,000.00 0.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 455,677,720.03 549,485,300.00 570,033,400.00
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คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุงสง แหงที่ 1)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองทุงสง
อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายรับ
รายรับจริง

2563 2564
ประมาณการ

2565 2566
หมวดรายได้

ดอกเบี้ยรับจํานํา 0 0 27,000,000 23,000,000

กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุดจํานํา 0 0 5,000,000 5,000,000

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 200,000 200,000

รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 10,000 10,000

รายได้อื่น ๆ 0 0 0 21,000,000

หมวดรายได้อื่น
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 0 0 6,600,000 0

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 
50

0 0 11,000,000 0

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 0 0 4,400,000 0

รวมรายรับ 0 0 54,210,000 49,210,000

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายจาย
รายจายจริง

2563 2564
ประมาณการ

2565 2566
งบกลาง 0 0 2,980,000 2,700,000

งบบุคลากร 0 0 2,805,000 2,805,000

งบดําเนินงาน 0 0 2,318,000 2,261,000

งบลงทุน 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0
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งบรายจายอื่น 0 0 22,150,000 21,130,000

รวมรายจาย 0 0 30,253,000 28,896,000
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คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุงสง แหงที่ 2)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองทุงสง
อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายรับ
รายรับจริง

2563 2564
ประมาณการ

2565 2566
หมวดรายได้

ดอกเบี้ยรับจํานํา 0 0 7,000,000 9,000,000

กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุดจํานํา 0 0 1,000,000 2,000,000

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 1,000 1,000

รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 2,000 2,000

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป 0 0 0 220,000

รายได้อื่น ๆ 0 0 0 5,500,000

หมวดรายได้อื่น
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 0 0 1,560,000 0

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 
50

0 0 2,600,000 0

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 0 0 1,040,000 0

รวมรายรับ 0 0 13,203,000 16,723,000

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายจาย
รายจายจริง

2563 2564
ประมาณการ

2565 2566
งบกลาง 0 0 3,025,000 3,050,000

งบบุคลากร 0 0 1,560,000 1,760,000

งบดําเนินงาน 0 0 1,732,000 1,464,000

งบลงทุน 0 0 0 41,500

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0
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งบรายจายอื่น 0 0 5,240,000 5,550,000

รวมรายจาย 0 0 11,557,000 11,865,500
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 61,432,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 17,374,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 248,752,800

แผนงานสาธารณสุข 11,805,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 924,600

แผนงานเคหะและชุมชน 37,820,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6,021,400

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 11,193,300

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 76,009,600

แผนงานการเกษตร 2,500,000

แผนงานการพาณิชย์ 2,878,800

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 93,319,400

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 570,033,400
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 61,432,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 17,374,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 248,752,800

แผนงานสาธารณสุข 11,805,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 924,600

แผนงานเคหะและชุมชน 37,820,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6,021,400

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 11,193,300

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 76,009,600

แผนงานการเกษตร 2,500,000

แผนงานการพาณิชย์ 2,878,800

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 93,319,400

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 570,033,400
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 61,432,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 17,374,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 248,752,800

แผนงานสาธารณสุข 11,805,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 924,600

แผนงานเคหะและชุมชน 37,820,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6,021,400

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 11,193,300

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 76,009,600

แผนงานการเกษตร 2,500,000

แผนงานการพาณิชย์ 2,878,800

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 93,319,400

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 570,033,400

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา  ุ65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุงสง และ
โดยเห็นชอบของนายกเทศมนตรีเมืองทุงสง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 610,794,900 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 570,033,400 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองทุ่งสง
อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 40,761,500 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
งบกลาง 5,750,000

งบบุคลากร 4,565,000

งบดําเนินงาน 3,725,000

งบลงทุน 41,500

งบรายจายอื่น 26,680,000

รวมรายจ่าย 40,761,500

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองทุงสงปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองทุงสงมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

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

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

(นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีเมืองทุงสง

เห็นชอบ

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

(...............................................)

ตําแหนง ผู้วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองทุ่งสง
อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 910,222.89 416,217.86 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 21,712.32 6,049.69 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 529,269.15 1,604,295.94 12,315,000.00 21.80 % 15,000,000.00
     ภาษีป้าย 2,169,216.00 2,667,455.96 2,700,000.00 3.70 % 2,800,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 440,265.00 503,935.00 720,000.00 10.00 % 792,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 4,070,685.36 5,197,954.45 15,735,000.00 18,592,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ 205,008.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 11,834.00 11,804.90 20,000.00 -20.50 % 15,900.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 1,260.00 240.00 2,000.00 10.00 % 2,200.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,595,980.00 1,612,890.00 1,963,000.00 2.60 % 2,014,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 30,600.00 4,950.00 60,000.00 6.00 % 63,600.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

57,550.00 7,700.00 50,000.00 6.00 % 53,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

8,900.00 39,800.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 287,620.00 208,580.00 300,000.00 -16.67 % 250,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 29,932.94 28,402.00 50,000.00 -15.20 % 42,400.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 3,530.00 3,690.00 2,000.00 10.00 % 2,200.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 917,210.00 1,257,730.00 1,200,000.00 6.00 % 1,272,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 228,750.00 80,650.00 300,000.00 6.00 % 318,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 3,500.00 4,220.00 20,000.00 6.00 % 21,200.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 6,600.00 3,200.00 5,000.00 6.00 % 5,300.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 1,666,599.58 1,911,068.45 2,000,000.00 -47.00 % 1,060,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 1,165.00 415.00 10,000.00 6.00 % 10,600.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

119,300.00 6,400.00 150,000.00 -15.20 % 127,200.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

15,500.00 0.00 15,000.00 6.00 % 15,900.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 340,400.00 59,000.00 300,000.00 6.00 % 318,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 2,475.00 1,350.00 6,000.00 6.67 % 6,400.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 5,740.00 3,760.00 4,000.00 -72.50 % 1,100.00
     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 42,915.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 8,577.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,590,946.52 5,245,850.35 6,467,000.00 5,609,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 2,117,475.00 2,208,355.00 3,000,000.00 -0.01 % 2,999,800.00
     ดอกเบี้ย 897,438.77 759,787.35 1,500,000.00 6.00 % 1,590,000.00
     ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด 0.00 7,073,540.12 0.00 0.00 % 0.00
     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 4,754,250.00 7,980,890.00 3,500,000.00 -39.43 % 2,120,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 7,769,163.77 18,022,572.47 8,000,000.00 6,709,800.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล 6,890,817.56 0.00 7,500,000.00 5.00 % 7,875,000.00
     รายได้จากประปา 61,758.00 70,452.00 80,000.00 5.00 % 84,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 6,952,575.56 70,452.00 7,580,000.00 7,959,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง 621,000.00 830,500.00 800,000.00 -7.25 % 742,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 87,740.00 43,690.00 85,000.00 17.65 % 100,000.00
     ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 2,990.00 2,470.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,392,954.56 1,412,367.98 2,200,000.00 5.00 % 2,310,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,104,684.56 2,289,027.98 3,088,000.00 3,153,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 273,000.00 30,000.00 6.00 % 31,800.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 273,000.00 30,000.00 31,800.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 1,215,486.79 1,202,894.61 1,500,000.00 10.00 % 1,650,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 151,501,422.67 144,308,719.89 184,644,000.00 7.00 % 197,569,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 12,252,643.55 13,396,864.18 20,000,000.00 10.00 % 22,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 319,963.07 542,051.63 800,000.00 0.00 % 800,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 23,133,492.43 24,159,022.02 30,000,000.00 0.00 % 30,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 1,508,245.62 1,680,570.01 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 429,134.06 631,414.52 660,000.00 0.00 % 660,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

12,979,004.00 10,146,648.00 16,500,000.00 0.00 % 16,500,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 33,896,000.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 203,339,392.19 196,068,184.86 290,000,000.00 271,179,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 228,440,524.00 261,320,400.00 218,585,300.00 17.48 % 256,799,800.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 228,440,524.00 261,320,400.00 218,585,300.00 256,799,800.00
รวมทุกหมวด 458,267,971.96 488,487,442.11 549,485,300.00 570,033,400.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 570,033,400   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 18,592,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 15,000,000 บาท

ประมาณการตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด     
ที่ นศ 0023.3/ว2372 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562

ภาษีป้าย จํานวน 2,800,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้เกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.1) ปงบ
ประมาณ 2563    

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 792,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา และคาดว่าจะ
ได้รับ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 5,609,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 15,900 บาท

ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 2,200 บาท

ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 2,014,000 บาท

ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 63,600 บาท

ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 53,000 บาท

สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.   
ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ  
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ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 42,400 บาท

ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,200 บาท

ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,272,000 บาท

ประมาณการรายรับจากรายได้ประเภทค่ารักษาความสะอาด ซึ่ง
จัดเก็บในบริเวณจุดผ่อนผันและพื้นที่อนุโลม

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 318,000 บาท

ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 21,200 บาท

ค่าปรับผู้ไม่ขอต่อบัตรประชาชนภายในกําหนด
ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 5,300 บาท

ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,060,000 บาท

ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ

ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 10,600 บาท

ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 127,200 บาท

ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 15,900 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ
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ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 318,000 บาท

ค่าใบอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 6,400 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,100 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมา
และคาดว่าจะได้รับฯ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 6,709,800 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 2,999,800 บาท

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ประมาณการไว้ตามปงบประมาณ
ที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ    

ดอกเบี้ย จํานวน 1,590,000 บาท

ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประมาณการไว้ตามปงบประมาณ
ที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ    

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 2,120,000 บาท

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ประมาณการไว้ตามปงบประมาณ
ที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ    

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 7,959,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล จํานวน 7,875,000 บาท

เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนานุบาลกําไรสุทธิ    
ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ  

รายได้จากประปา จํานวน 84,000 บาท

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    
ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ   
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 3,153,000 บาท
ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 742,000 บาท

ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง ประมาณการไว้ตามปงบ
ประมาณ
ที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ    

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 100,000 บาท

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสารประมาณการไว้ตามปงบ
ประมาณ
ที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ    

ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด จํานวน 1,000 บาท

ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุดประมาณการไว้ตามปงบประมาณ
ที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ    

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 2,310,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมา
และคาดว่าจะได้รับฯ    

หมวดรายได้จากทุน รวม 31,800 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 31,800 บาท

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน    
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 271,179,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 1,650,000 บาท

ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่าน
มาและคาดว่าจะได้รับฯ

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 197,569,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ
ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ พ.ศ.2542

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:44:14 หน้า : 4/6

22

Windows 10
Typewriter
22



ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 22,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่าน
มา
และคาดว่าจะได้รับฯ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 800,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและ
คาดว่าจะได้รับฯ

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 30,000,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและ
คาดว่าจะได้รับฯ

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 2,000,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและ
คาดว่าจะได้รับฯ

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 660,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่าน
มาและคาดว่าจะได้รับฯ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 16,500,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ประมาณการไว้
ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวดเงินอุดหนุน รวม 256,799,800 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 256,799,800 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 256,799,800 บาท แยกเปน
    1. เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา จํานวน 89,432,000 บาท ประมาณการไว้ตาม
ปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ       
    2. เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     
จํานวน 30,655,200 บาท
- ประมาณการตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับ
สนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและรายการเงินอุด
หนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ       
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ       
    3. เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ    
จํานวน 5,498,400 บาท
- ประมาณการตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับ
สนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและรายการเงินอุด
หนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/3829 ลว.15 กรกฎาคม 2563  
      
    4. เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์     
จํานวน 384,000 บาท
- ประมาณการตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับ
สนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและรายการเงินอุด
หนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ       
    5. เงินอุดหนุนทั่วไป เงินเดือนพนักงานครูเทศบาลค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 130,830,200 บาท        
- ประมาณการไว้ตามปงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับฯ 
      

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:44:14 หน้า : 6/6

24

Windows 10
Typewriter
24



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 861,070.2 4,440,000 23,708,400 22.53 % 29,050,000

คาชําระดอกเบี้ย 6,572,036.49 5,445,176.41 6,742,000 -2.89 % 6,547,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,018,977 1,397,426.46 2,341,270 -2.04 % 2,293,600

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 26,027,100 27,253,600 28,890,000 6.11 % 30,655,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 5,123,200 5,407,400 5,385,600 2.09 % 5,498,400

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 406,000 385,500 384,000 0 % 384,000

เงินสํารองจาย 1,149,056 12,150,198 1,706,800 134.36 % 4,000,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 9,927,000 -5.34 % 9,397,100

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 1,381,000 0 % 1,381,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 2,800,000 -0.96 % 2,773,100

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองทุงสง
อําเภอทุงสง    จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใชจายเกี่ยวกับการจราจร 438,875 1,159,828.5 2,450,000 -87.76 % 300,000

คาใชจายสมาชิกสมาคมเทศบาลนครและ
เมืองแหงประเทศไทย

0 0 0 100 % 100,000

คาใชจายสมาชิกสมาคมเทศบาลนครและ
เมืองแหงประเทศไทย

0 0 200,000 -100 % 0

คาบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

0 0 0 100 % 200,000

โครงการดําเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่

583,950 583,875 590,430 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ 215,760 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 88,578 91,889 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 36,000 36,000 50,000 0 % 50,000

เงินสมทบกองทุนหลักประสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่

0 0 0 100 % 590,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

5,295,280 7,751,220 0 0 % 0

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 1,341,030.16 1,172,733.15 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 2,712,170 3,081,872 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ 0 261,990 0 0 % 0

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง 0 0 10,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 52,869,082.85 70,618,708.52 86,666,500 93,319,400
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รวมงบกลาง 52,869,082.85 70,618,708.52 86,666,500 93,319,400
รวมงบกลาง 52,869,082.85 70,618,708.52 86,666,500 93,319,400

รวมแผนงานงบกลาง 52,869,082.85 70,618,708.52 86,666,500 93,319,400
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

1,361,341.94 1,051,478.71 1,429,920 0 % 1,429,900

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 330,750 253,814.51 351,000 0 % 351,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 332,274.19 253,814.51 351,000 0 % 351,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

513,000 343,379.02 513,000 0 % 513,000

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

3,410,372.91 2,862,946.68 3,563,640 0 % 3,563,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5,947,739.04 4,765,433.43 6,208,560 6,208,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 5,628,483.23 6,982,800 8,572,820 51.51 % 12,989,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

156,065.15 148,560 388,800 0 % 388,800
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เงินประจําตําแหนง 171,319.35 188,400 460,800 7.81 % 496,800

คาจางลูกจางประจํา 713,280 795,420 812,280 -27.43 % 589,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 15,127.2 30,260 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,666,363.97 2,676,847.75 3,854,360 32.6 % 5,110,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 230,298.22 202,034.19 301,140 -18.74 % 244,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,565,809.92 11,009,189.14 14,420,460 19,819,500
รวมงบบุคลากร 15,513,548.96 15,774,622.57 20,629,020 26,028,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 1,500 150,000 -90 % 15,000

คาเบี้ยประชุม 34,250 30,812.5 35,000 -8.57 % 32,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 85,340 30,440 84,000 -88.1 % 10,000

คาเชาบาน 59,771.28 0 109,000 32.11 % 144,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 207,200 -37.74 % 129,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 274,206.28 105,677.5 610,200 355,000
ค่าใช้สอย
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 3,038,131.7 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 3,128,035.85 0 737,860 -48.5 % 380,000

คาจางที่ปรึกษา"การสื่อสารเพื่อการสราง
วัฒนธรรมองค์กรบริการที่เป็นเลิศ"

0 0 200,000 -100 % 0

คาจางที่ปรึกษาวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบ
การสื่อในการบริการประชาชน

0 0 0 100 % 100,000

คาจางเหมาบริการขับรถยนต์สวน
กลาง(สํานักปลัดเทศบาล)

0 0 0 100 % 85,100

คาจางเหมาบริการจัดเก็บขอมูลการจัด
บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 85,100

คาจางเหมาบริการดําเนินรายการทางสถานี
วิทยุชุมชนเมืองทุงสง FM105.5MHz (ชื่อ
รายการเทศบาลพบประชาชน

0 0 0 100 % 90,000

คาจางเหมาบริการดูแลทําความสะอาด
สํานักงานเทศบาลอาคาร 2 ชั้น 3

0 0 0 100 % 85,100

คาจางเหมาบริการดูแลระบบสื่อโสต
ทัศนูปกรณ์หองประชุมเทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 85,100

คาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

0 0 0 100 % 255,300

คาจางเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการ
และประสานงานทั่วไป

0 0 0 100 % 85,100
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คาจางเหมาบริการบันทึกขอมูลงาน
สารบรรณ

0 0 0 100 % 85,100

คาจางเหมาบริการบันทึกขอมูลบุคลากร
ภาครัฐ

0 0 0 100 % 216,000

คาจางเหมาบริการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 0 0 0 100 % 150,000

คาจางเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการประชาชนเทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 170,200

คาจางเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพการให
บริการงานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมือง
ทุงสง

0 0 0 100 % 85,100

คาจางเหมาบริการเอกชนประจําศูนย์
บริการรับเรื่องตางๆ เทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 85,100

คาเชารถยต์สวนกลางรถตู 12 ที่นั่ง ขนาด 1 
ตัน เกียร์อัตโนมัติ ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี

0 0 0 100 % 571,200

คาเชารถยนต์สวนกลางรถตูโดยสาร 12 ที่
นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอบสูบ 2,982 ซีซี

0 0 0 100 % 361,800

คาเชารถยนต์สวนกลางรถตูโดยสาร 12 ที่
นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซี
ซี

0 0 0 100 % 115,500

คาเชารถยนต์สวนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) 
แบบธรรมดา ปริมาตรกระบอกสอบไมต่ํา
กวา 2,400 ซีซี

0 0 0 100 % 117,200
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คาเชารถยนต์สวนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอแบบดับ
เบิลแคบ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี

0 0 0 100 % 119,700

คาเชารถยนต์สวนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี

0 0 0 100 % 205,200

คาเชารถยนต์สวนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) 
ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิลแคบ ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซี
ซี

0 0 0 100 % 1,007,900

คาเชารถยนต์สวนกลางรถยนต์บรรทุกดีเซล 
ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคบปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี

0 0 0 100 % 661,500

คาใชจายโครงการจางเหมาการประเมินผล
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

0 0 108,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาจัดเก็บขอมูล
บริการสาธารณะ

0 98,595 102,120 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาดําเนินรายการ
ทางสถานีวิทยุชุมชนเมืองทุงสง F.M.105.5 
MHz ชื่อรายการ "เทศบาลพบประชาชน"

0 0 108,120 -100 % 0
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คาใชจายโครงการจางเหมาดูแลทําความ
สะอาดประจําสํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
เมืองทุงสง

0 0 85,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาดูแลทําความ
สะอาดหองประชุมเทศบาลและสํานักงาน
เทศบาล (อาคาร 2) เทศบาลเมืองทุงสง

0 197,190 204,240 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาดูแลระบบสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์หองประชุมเทศบาลเมือง
ทุงสง

0 29,295 102,120 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาบริการขับรถ
ยนต์ประจําสํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
เมืองทุงสง

0 0 85,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาบริการยาม
รักษาการณ์

0 583,200 612,720 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาบันทึกขอมูล
งานสารบัญ

0 24,885 102,120 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาบันทึกขอมูล
บุคลากรภาครัฐ

0 0 216,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาบันทึกขอมูล
บุคลากรภาครัฐ

108,000 197,190 0 0 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่

0 0 180,000 -100 % 0
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คาใชจายโครงการจางเหมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

0 0 216,000 -58.33 % 90,000

คาใชจายโครงการจางเหมาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการงานทะเบียน
ราษฎรเทศบาลเมืองทุงสง

0 24,885 102,120 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาเอกชนอยู
ประจําศูนย์บริการรับเรื่องตางๆ เทศ
บลเมืองทุงสง 

0 0 102,120 -100 % 0

คาใชจายโครงการเชารถยนต์สวนกลาง 0 0 3,794,160 -100 % 0

คาใชจายจางที่ปรึกษาวิจัยโครงการพัฒนา
รูปแบบการสื่อสารเพื่อการบริการประชาชน

0 0 280,100 -100 % 0

คาใชจายในการดําเนินโครงการจางเหมา
ดูแลทําความสะอาดหองประชุมเทศบาล
และสํานักงานเทศบาล (อาคาร 2) เทศบาล
เมืองทุงสง

62,000 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินโครงการจาง
เหมาบริการยามรักษาการณ์

374,920 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินงานโครงการจาง
เหมาดูแลระบบเพื่อโสตทัศนูปกรณ์หอง
ประชุมเทศบาลเมืองทุงสง

72,850 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการประชาชน

97,340 0 0 0 % 0
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โครงการจางเหมาดูแลทําความสะอาด 
สํานักงานเทศบาล อาคาร 1 ชั้น 4 (หอง
ประชุมเทศบาล) อาคาร 2 ชั้น 4 และ
อาคารศูนย์บริหารจัดการน้ําลมน้ําตรัง 
เทศบาลเมืองทุงสง

0 0 91,545 -100 % 0

โครงการจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ (ประจํา
หองคณะผูบริหารเทศบาลเทศบาล)  สํานัก
งานเทศบาลเมืองทุงสง

0 0 98,595 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชนเทศบาลเมืองทุงสง

0 97,020 204,240 -100 % 0

จางเหมาเจาหนาที่จัดเก็บขอมูลการจัด
บริการสาธารณะของเทศบาล

45,000 0 0 0 % 0

จางเหมาประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคคลากรทางการศึกษาเทศบาลตําแหนง
ครูเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น

0 69,930 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,070,270 696,103 1,065,000 -65.26 % 370,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทด
แทน

0 0 0 100 % 100,000

คาใชจายโครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 25,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:45 หนา : 10/147
34

Windows 10
Typewriter
34



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใชจายโครงการจิตอาสา"เราทําความดี 
ดวยหัวใจ"ตามแนวพระราชดําริพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว

0 0 63,600 -100 % 0

คาใชจายโครงการพัฒนาระบบบริการ
ประชาชน

0 0 10,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและผูบริหารเทศบาล

0 2,320,092.57 0 0 % 0

คาใชจายโครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย และสรางจิตสํานึกพลเมืองที่
ดี

0 0 20,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองทงสง

0 0 170,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการอบรมใหความรูระเบียบ
ปฏิบัติงานอยางโปรงใสเสริมสรางหลักธร
รมาภิบาล

0 0 50,000 -100 % 0

คาใชจายในการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี

61,694 0 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

0 0 200,000 -100 % 0

คาใชจายในการจัดโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพของพนักงานจางเทศบาลเมือง
ทุงสง

0 0 76,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใชจายในการจัดโครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร

319,932.18 0 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

154,780.49 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินงานอบรมเพิ่ม
ศักยภาพบุคคลากร

0 243,650 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 2,175,341.79 576,959.8 745,000 -53.02 % 350,000

คาใชจายในโครงการอบรมความรูดาน
กฎหมายแกผูบริหารและสมาชิกเทศบาล
เมืองทุงสง

0 0 500,000 -100 % 0

คาใชจายในโครงการอบรมใหความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

0 0 35,000 -100 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม 
และพวงมาลา

0 0 20,000 -100 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม 
และพวงมาลา

11,000 8,400 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 484,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจิตอาสา"เราทําความดีดวย
หัวใจ"ตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว

0 0 0 100 % 15,000

โครงการฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยง 0 0 0 100 % 80,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงานจางเทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 100,000

โครงการพัฒนาระบบบริการประชาชน 0 0 0 100 % 5,000

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู
บริหารเทศบาล

0 0 0 100 % 5,000

โครงการวันทองถิ่นไทย 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและสรางจิตสํานึกพลเมืองที่ดี

0 0 0 100 % 150,000

โครงการอบรมความรูดานกฎหมายแกผู
บริหารและสมาชิกเทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

0 0 0 100 % 180,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยว
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการอบรมใหความรูระเบียบปฏิบัติ
งานอยางโปรงใสเสริมสรางหลักธรรมาภิ
บาล

0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 193,504.9 178,976 120,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 7,874,669.21 8,384,503.07 11,315,780 6,917,300
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 287,728 185,501 370,000 -45.95 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 13,500 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 21,687 57,685 150,000 -66.67 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 433,893.34 339,275.83 500,000 -10 % 450,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 210,824 230,490 250,000 0 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 954,132.34 812,951.83 1,288,500 950,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 228,368.16 224,132.99 215,000 6.98 % 230,000

คาบริการไปรษณีย์ 194,958 153,366 200,000 -25 % 150,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 150,000 -90 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 423,326.16 377,498.99 565,000 395,000
รวมงบดําเนินงาน 9,526,333.99 9,680,631.39 13,779,480 8,617,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 โตะทํางาน 0 36,000 0 0 % 0

เกาอี้ทํางาน 0 34,320 0 0 % 0

เกาอี้ทํางาน ชนิดพนักพิงกลาง 0 19,960 0 0 % 0

เกาอี้ทํางาน ชนิดพนักพิงสูง 0 27,960 0 0 % 0

เกาอี้ประชุมแบบมีพนักพิงหลัง 0 129,000 0 0 % 0

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จํานวน 8 เครื่อง 0 38,800 0 0 % 0

เครื่องโทรสาร 0 0 13,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้น 0 32,100 0 0 % 0

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 58,153 0 0 0 % 0

ชุดรับแขก (โซฟา) 0 56,700 0 0 % 0

ตูเก็บเอกสาร 0 0 64,800 -100 % 0

โตะพรอมเกาอี้สํานักงาน 0 0 234,730 -100 % 0

ผามานพรอมอุปกรณ์ติดตั้ง จํานวน 38 ผืน 0 0 150,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องตีเสนจราจรชนิดเทอร์โมพลาสติก 
(แบบกวนอัตโนมัติ) พรอมถังแกส
ขนาด 15 กก.

272,850 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองบันทึกวีดีโอ 4k พรอมอุปกรณ์เสริม 
จํานวน 1 ชุด

0 0 180,000 -100 % 0

โทรทัศน์แอล อีดี 0 0 27,700 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูเย็น 0 0 24,500 -100 % 0

เตาอบรมไมโครเวฟ 0 0 9,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครื่องคอมพิวเตอร์  All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 46,000 -100 % 0

คอมพิวเตอร์โนตบุคสําหรับประมวลผล 1 
เครื่อง

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 5,200 -100 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด

0 3,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 331,003 400,640 777,430 0
รวมงบลงทุน 331,003 400,640 777,430 0

รวมงานบริหารทั่วไป 25,370,885.95 25,855,893.96 35,185,930 34,645,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,498,840.62 3,815,663.23 2,386,760 17.72 % 2,809,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

39,916.56 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 72,916.56 92,700 103,200 0 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,121,140 1,466,458.02 550,600 70.52 % 938,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 38,005 66,118.74 195,600 -94.84 % 10,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,770,818.74 5,508,139.99 3,303,360 3,929,200
รวมงบบุคลากร 4,770,818.74 5,508,139.99 3,303,360 3,929,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 151,900 50,840 80,000 -37.5 % 50,000

คาเชาบาน 53,800 72,000 72,000 0 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 42,300 -18.2 % 34,600

รวมค่าตอบแทน 248,000 186,310 194,300 156,600
ค่าใช้สอย
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 1,702,730 380,000 0 % 380,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 621,696 0 0 0 % 0

คาจางเหมาดําเนินรายการทางสถานีวิทยุจุด
เรียนรูวิทยุชุมชนเมืองทุงสง F.M.105.5 
MHz ชื่อรายการ "เทศบาลพบประชาชน"

60,000 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

0 0 0 100 % 180,000

คาจางเหมาบริการจัดเก็บขอมูลสํารวจ
ขอมูลภาคสนาม โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
ของเทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 270,000

คาใชจายโครงการจางที่ปรึกษาวิจัย "การ
ศึกษารูปแบบการบริหารและแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่เมืองทุงสงเป็นองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ"

0 0 0 100 % 2,800,000

คาใชจายโครงการจางที่ปรึกษาวิจัยประเมิน
ผลความพึงพอใจของประชาชน

0 0 0 100 % 140,000

คาใชจายโครงการจางที่ปรึกษาวิจัยประเมิน
ผลความพึงพอใจของประชาชน

0 0 140,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศของกองวิชาการและแผนงาน

0 198,000 216,000 -100 % 0
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คาใชจายโครงการจางเหมาดําเนินรายการ
ทางสถานีจุดเรียนรูวิทยุชุมชนเมืองทุงสง 
FM105.50 MHz ชื่อ รายการ "เทศบาลพบ
ประชาชน"

0 108,000 0 0 % 0

คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บ
ขอมูล สํารวจขอมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมสําคัญของเทศบาลเมือง
ทุงสง

0 81,000 324,000 -100 % 0

คาใชจายจางเหมาบริการคาจางที่ปรึกษา
วิจัย

0 0 200 -100 % 0

คาใชจายในการดําเนินงานจางเหมาจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศของกองวิชาการและแผน
งาน

135,000 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพจัดเก็บขอมูล สํารวจขอมูล
ภาคสนาม โครงการ/กิจกรรมสําคัญของ
เทศบาลเมืองทุงสง

108,000 0 0 0 % 0

โครงการจางเหมาประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 0 45,000 0 0 % 0

โครงการจางเหาเอกชนอยูประจําศูนย์
บริการรับเรื่องตางๆ ที่อยูในความรับผิด
ชอบกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมือง
ทุงสง ประจําปีงบประมาณ 2563

31,185 0 0 0 % 0
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการประชา
สัมพันธ์เชิงรุก

0 27,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 240,000 -37.5 % 150,000

คาใชจายโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนผังภูมินิเวศ

0 0 100,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการประชุมประชาคมเมือง
ทุงสง

0 58,489.2 10,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแก
บุคลากรเพื่อพัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง

0 72,990 280,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทําฐานขอมูลเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองทง
สงใหกับพนักงานเทศบล ลูกจางและ
พนักงานจางเทศบาลเมืองทุงสง

0 0 100,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีและจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ

0 62,895 200,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นแบบบูรณาการ

0 362,888.78 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใชจายโครงการอบรมและศึกษาดูงาน 
"เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร สู Thungsong Smart City 
ประจําปีงบประมาณ 2565

0 0 530,000 -100 % 0

คาใชจายในการจัดประชุมประชาคมเมือง
ทุงสง

16,927 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 361,158.4 111,193.35 290,000 -65.52 % 100,000

คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีและจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ

77,783 0 0 0 % 0

คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัด
ทําแผนพัฒนาทองถิ่นแบบบูรณาการ

243,577.26 0 0 0 % 0

โครงการการประชุมประชาคมเมืองทุงสง 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
ผังภูมินิเวศ

0 0 0 100 % 150,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัด
ทําแผนพัฒนาทองถิ่นแบบบูรณาการ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกบุคลากร
เพื่อพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 80,000
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําฐาน
ขอมูลเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง ให
กับพนักงานเทศบาล/ลูกจาง และพนักงาน
จางของเทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

0 0 0 100 % 80,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสู Thungsong Smart City

0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 88,868.4 21,923.1 90,000 -77.78 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,744,195.06 2,852,109.43 2,950,200 4,650,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 75,891 70,966 117,000 -35.9 % 75,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,128 3,960 6,500 -53.85 % 3,000

วัสดุงานบานงานครัว 810 3,425 3,000 -33.33 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 -60 % 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 24,083.2 25,904 30,000 -13.33 % 26,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 27,620 55,280 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 233,154 227,415 390,000 -41.03 % 230,000

รวมค่าวัสดุ 364,686.2 386,950 601,500 388,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท์ 21,060.44 35,885.65 25,000 0 % 25,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 21,060.44 35,885.65 25,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 2,377,941.7 3,461,255.08 3,771,000 5,224,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 0 0 9,980 -100 % 0

โตะพรอมเกาอี้ 0 0 19,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายรูประบบดิจิตอล 0 69,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องดูดฝุ่น 0 10,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 214,400

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

59,920 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 1,072.73 % 258,000
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เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 0 0 100 % 15,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

29,960 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 0 0 0 100 % 6,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด 
Network แบบที่ 2

13,375 0 0 0 % 0

เครื่องสแกนเนอร์ 32,100 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 4,708 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 140,063 80,400 50,980 493,700
รวมงบลงทุน 140,063 80,400 50,980 493,700

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาใชจายจางที่ปรึกษาวิจัยโครงการพัฒนา
รูปแบบการสื่อสารเพื่อการบริการประชาชน

0 200,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใชจายในการดําเนินโครงการจางที่
ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจ
ของประชาชน

140,000 140,000 0 0 % 0

โครงการจางที่ปรึกษาพัฒนารูปแบบการสื่อ
สารผลการดําเนินงานของเทศบาลเมือง
ทุงสง

400,000 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 540,000 340,000 0 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 540,000 340,000 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 7,828,823.44 9,389,795.07 7,125,340 9,647,500
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 4,891,320.34 5,571,720 5,706,160 33.67 % 7,627,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

61,600 67,200 92,200 3.8 % 95,700

เงินประจําตําแหนง 94,600 103,200 121,200 0 % 121,200

คาจางลูกจางประจํา 715,520 834,060 883,920 3.34 % 913,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,255,410 1,372,563.53 1,593,090 7.42 % 1,711,300
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 84,140 95,387.74 109,660 2.13 % 112,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,102,590.34 8,044,131.27 8,506,230 10,580,900
รวมงบบุคลากร 7,102,590.34 8,044,131.27 8,506,230 10,580,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

68,400 33,100 99,400 -49.7 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 60,380 227,440 70,000 42.86 % 100,000

คาเชาบาน 96,000 96,000 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 264,200 -31.87 % 180,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 505,640 512,490 531,600 428,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 2,041,700 -17.94 % 1,675,500

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,431,938.45 1,454,113.86 0 0 % 0
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คาจางเหมาบริการจัดทําฐานขอมูลในการ
จัดเก็บรายได

0 0 0 100 % 330,000

คาจางเหมาบริการเจาหนาที่บริการขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 90,000

คาจางเหมาบริการเจาหนาที่บันทึกขอมูล 
(LTAX3000)

0 0 0 100 % 180,000

คาจางเหมาบริการเจาหนาที่บันทึกขอมูล
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas)

0 0 0 100 % 480,000

คาจางเหมาบริการเจาหนาที่รักษาความ
สะอาดขนสงยอย

0 0 0 100 % 180,000

คาใชจายโครงการจางเหมาเจาหนาที่
บริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 98,595 108,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาเจาหนาที่บันทึก
ขอมูลโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas)

0 621,000 648,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาเจาหนาที่บันทึก
ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(LTAX3000)

0 108,000 216,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการสถานีขนสง
ยอยเทศบาลเมืองทุงสง

0 324,000 0 0 % 0
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คาใชจายโครงการจางเหมาเจาหนาที่รักษา
ความสะอาดบริเวณสถานีขนสงยอย
เทศบาลเมืองทุงสง

0 130,725 216,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาเอกชนเพื่อ
ปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได

0 552,000 660,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการจาางเหมายาม
รักษาการณ์สถานีขนสงยอยเทศบาลเมือง
ทงสง

0 0 324,000 -100 % 0

คาใชจายในการจางเหมาเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการสถานีขนสง
ยอยเทศบาลเมืองทุงสง

324,000 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินโครงการจางเหมา
เจาหนาที่รักษาความสะอาดบริเวณสถานี
ขนสงยอยเทศบาลเมืองทุงสง

130,200 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินงานบริการขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

97,340 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินงานบันทึกขอมูล
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas)

531,000 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินงานบันทึกขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 
3000)

108,000 0 0 0 % 0
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คาใชจายในการดําเนินงานเพื่อปฏิบัติงาน
ในการจัดเก็บรายได

473,700 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน 34,250 9,904 30,000 -33.33 % 20,000

คาใชจายคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 100,000 -50 % 50,000

คาใชจายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ"แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ"

0 18,080 94,400 -100 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 292,927.57 329,612.7 350,000 -42.86 % 200,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวของกับงบประมาณ การเงิน 
การคลังและพัสดุขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 77,006 40,219 80,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,500,362.02 3,686,249.56 4,868,100 3,305,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 161,900 196,774 200,000 0 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,090 0 12,000 -83.33 % 2,000

วัสดุงานบานงานครัว 187,924.61 178,459.47 50,000 100 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,728.5 480 3,000 -33.33 % 2,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,631.74 75,200.84 100,000 -20 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 93,917 178,088 120,000 25 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 517,191.85 629,002.31 485,000 534,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 54,602.84 47,361.88 30,000 -33.33 % 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 30,000 66.67 % 50,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 54,602.84 47,361.88 100,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 4,577,796.71 4,875,103.75 5,984,700 4,377,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0 16,500 17,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 0 0 88,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in Oneสําหรับงาน
ประมวลผล

0 137,388 0 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 149,800 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 153,545 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 0 0 35,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 74,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดํา

0 9,951 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 2,500 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0 28,890 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 22,149 0 0 % 0

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 0 695.5 0 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์

0 49,380.5 0 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรื

0 22,791 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 665,990 143,800 0
รวมงบลงทุน 0 665,990 143,800 0

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:45 หนา : 31/147

55



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาใชจายโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

20,000 0 0 0 % 0

คาใชจายโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

คาใชจายโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอทุงสง

0 30,000 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 30,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 30,000 30,000 30,000

รวมงานบริหารงานคลัง 11,700,387.05 13,615,225.02 14,664,730 14,988,400
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 336,360 2.96 % 346,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 336,360 346,300
รวมงบบุคลากร 0 0 336,360 346,300
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยง 0 0 40,000 100 % 80,000

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสรางความ
เขาใจเพื่อลดขอทักทวงจากหนวยตรวจสอบ

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 70,000 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 10,000 -50 % 5,000

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

รวมค่าวัสดุ 0 0 25,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 95,000 105,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 431,360 451,300
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งานสารสนเทศ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการสื่อ
สารมุงสูเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

0 0 0 100 % 1,700,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,700,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,700,000

รวมงานสารสนเทศ 0 0 0 1,700,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 44,900,096.44 48,860,914.05 57,407,360 61,432,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 338,200 3.34 % 349,500

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 138,000 3.99 % 143,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 21,420 -25.77 % 15,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 497,620 508,900
รวมงบบุคลากร 0 0 497,620 508,900
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

85,000 90,000 90,000 0 % 90,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 4,800 66.67 % 8,000

รวมค่าตอบแทน 85,000 90,000 94,800 128,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการจัดความเป็นระเบียบ
เรียบรอยของบานเมืองในเขตเทศบาลเมือง
ทุงสง

0 0 0 100 % 1,359,500

คาใชจายโครงการจัดความเป็นระเบียบ
เรียบรอยของบานเมืองภายในเขตเทศบาล
เมืองทุงสง

0 1,713,195 1,718,920 -100 % 0

คาใชจายในการดําเนินงานจัดความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมืองภายในเขต
เทศบาลเมืองทุงสง

2,432,510 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,432,510 1,713,195 1,718,920 1,359,500
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 60,000
รวมงบดําเนินงาน 2,517,510 1,803,195 1,813,720 1,547,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 0 0 3,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จํานวน 1 
คัน

0 0 84,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 
1

0 0 22,000 -100 % 0
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องคอมพิวเตอร์ All ln One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 0 23,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ Led ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28นาที/หนา) จํานวน  
1 เครื่อง

0 0 8,900 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 144,200 0
รวมงบลงทุน 0 0 144,200 0

รวมงานเทศกิจ 2,517,510 1,803,195 2,455,540 2,056,400
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,733,530 1,457,922 1,202,980 100.79 % 2,415,500

คาจางลูกจางประจํา 266,730 315,900 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 3,903,240 4,209,545.81 4,270,280 0.23 % 4,279,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 383,900 385,660 399,830 -0.96 % 396,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,287,400 6,369,027.81 5,873,090 7,091,400
รวมงบบุคลากร 6,287,400 6,369,027.81 5,873,090 7,091,400
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 98,000 102,920 33,640 48.63 % 50,000

คาเชาบาน 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 29,800 0 % 29,800

รวมค่าตอบแทน 241,000 204,320 147,440 163,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 3,660 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 10,180 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการกวาดขยะและรักษา
ความสะอาดอาคารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 0 100 % 170,200

คาใชจายคาจางเหมาบริการ 0 0 25,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมากวาดขยะและ
รักษาความสะอาด อาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0 197,190 204,240 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาดูแลระบบกลอง
โทรทัศน์วงจรปิด

0 324,000 324,000 -100 % 0
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คาใชจายโครงการใหบริการโครงสรางพื้น
ฐานเพื่อการพัฒนาเมืองสู Smart City

0 0 0 100 % 2,362,600

คาใชจายในการจางเหมาบริการดูแลระบบ
กลองโทรทัศน์วงจรปิด

0 0 0 100 % 255,300

คาใชจายในการจางเหมาเอกชน (ราย
บุคคล) ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการของ
เทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 4,169,900

คาใชจายในการดําเนินงานกวาดขยะและ
รักษาความสะอาด อาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

97,340 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินงานดูแลระบบกลอง
โทรทัศน์วงจรปิด 

324,000 0 0 0 % 0

คาใชจายรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเชาระบบกลองวงจรปิด (CCTV) 
ในเขตเทศบาลเมืองทงสง

0 0 603,200 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการจัดตั้งศูนย์อํานวนการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน ในชวง
เทศกาลสงกรานต์

0 27,025 0 0 % 0

คาใชจายโครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน ในชวง
เทศกาลปีใหม

0 27,025 27,500 -100 % 0
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คาใชจายโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําตามจุด
เสี่ยงภัยน้ําทวมในเขตเทศบาล

0 600 40,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการฝึกซอมดับเพลิงและฝึก
ซอมแผนอพยพหนีไฟ

0 0 20,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการฝึกซอมแผนป้องกันและ
แกไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินถลม
เมืองทุงสงแบบบูรณาการ

0 5,800 20,000 -100 % 0

คาใชจายในการดําเนินการจัดตั้งศูนย์
อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต์

0 0 27,500 -100 % 0

คาใชจายในการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย์
อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน
ในชวงเทศกาลปีใหม

26,476 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินโครงการประชุม
สัมมนาการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ

32,560.66 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 39,040 15,120 3,860 -100 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 50,000

คาใชจายในการบริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการ ป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย
เมืองทุงสง

17,760 0 0 0 % 0

คาใชจายในการฝึกซอมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

15,510 0 0 0 % 0
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คาใชจายในการฝึกอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัยใหกับเยาวชนในโรงเรียนในเขต
เทศบาล (ยุว อปพร.)

0 0 20,000 -100 % 0

คาใชจายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

0 0 132,500 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนถนนในชวงเทศกาลปีใหม

0 0 0 100 % 27,500

โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต์

0 0 0 100 % 27,500

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําตามจุดเสี่ยงภัย
น้ําทวมในเขตเทศบาล

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกซอมดับเพลิงและฝึกซอมแผน
อพยพหนีไฟ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและแกไข
ปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินถลมเมือง
ทุงสงแบบบูรณาการ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
ใหกับเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล 
(ยุว อปพร.)

0 0 0 100 % 20,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 169,633.35 121,896.48 150,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 725,980.01 728,836.48 1,597,800 7,183,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,945 8,420 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,420 10,800 13,000 -61.54 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 24,621 4,560 25,000 -80 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 52,277.85 51,663.8 70,000 -14.29 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 268,569.69 277,906.11 280,000 -10.71 % 250,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 150,000 170,100 200,000 0 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,610 0 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 270,200 288,400 300,000 -3.33 % 290,000

วัสดุอื่น 49,500 6,800 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 841,143.54 818,649.91 968,000 860,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 20,201.74 19,035.13 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 20,201.74 19,035.13 25,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 1,828,325.29 1,770,841.52 2,738,240 8,226,800
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังน้ําไฟเบอร์กลาส 0 55,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อเจ็ทสกี พรอมเทรลเลอร์เดี่ยวและ
อุปกรณ์ จํานวน  1 ลํา

0 0 495,000 -100 % 0

จัดซื้อเรือยางทองไฟเบอร์กลาสพรอม
อุปกรณ์ จํานวน 1 ลํา

0 0 295,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุชนิดประจําที่ ขนาดกําลัง
สง 40 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง

0 0 28,000 -100 % 0

เครื่องรับสงวิทยุชนิดมือถือ ขนาดกําลังสง 5 
วัตต์ จํานวน 20 เครื่อง

0 0 230,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

เครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิดหาบหาม 498,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 0 23,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ Led ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

0 0 8,900 -100 % 0
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 498,000 55,800 1,082,400 0
รวมงบลงทุน 498,000 55,800 1,082,400 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8,613,725.29 8,195,669.33 9,693,730 15,318,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 11,131,235.29 9,998,864.33 12,149,270 17,374,600

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,498,593.23 2,157,287.42 2,655,200 6.43 % 2,826,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

40,409.68 77,865 81,600 -13.6 % 70,500

เงินประจําตําแหนง 21,300 85,200 85,200 0 % 85,200

คาจางลูกจางประจํา 293,580 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,853,882.91 2,320,352.42 2,822,000 2,981,700
รวมงบบุคลากร 1,853,882.91 2,320,352.42 2,822,000 2,981,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,500 4,500 11,000 -9.09 % 10,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,200 0 16,960 -41.04 % 10,000

คาเชาบาน 10,500 42,000 72,000 0 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 37,100 128.03 % 84,600

รวมค่าตอบแทน 34,360 60,700 137,060 176,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 522,160.86 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 1,223,302.5 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการตาง ๆ 0 0 2,240 -100 % 0

คาจางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณสนาม
หนาที่วาการอําเภอทุงสง

0 0 0 100 % 102,200

คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานขับรถยนต์สวน
กลางกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 102,200

คาใชจายโครงการจางเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานดูแลและรักษาความสะอาด
บริเวณสนามหนาที่วาการอําเภอทงสง

0 0 98,600 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาภารโรงปฏิบัติ
งานศาลาประชาคมเทศบาลเมืองทุงสง

0 123,480 7,040 -100 % 0
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คาใชจายโครงการเชารถยนต์สวนกลาง 0 0 0 100 % 1,075,200

คาใชจายโครงการเชารถยนต์สวนกลาง 0 0 1,075,200 -100 % 0

คาติดตั้งโทรศัพท์ 0 0 10,000 -100 % 0

คาถายเอกสาร 0 0 90,000 -100 % 0

คาถายเอกสาร 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจางเหมาบริการยามรักษาการณ์
ประจําสนามหนาที่วาการอําเภอทุงสง

0 197,190 164,240 -100 % 0

โครงการจางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานขับ
รถยนต์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุงสง

0 82,215 102,120 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการสงเสริมองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดี
เดน

0 10,100 0 0 % 0

คาเดินทางไปราชการ 146,090 95,619.5 200,000 -60 % 80,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 134,123.58 158,780.6 131,800 13.81 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 802,374.44 1,890,687.6 1,881,240 1,629,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,525 32,585 50,000 -20 % 40,000

วัสดุงานบานงานครัว 13,750 504,660 15,000 0 % 15,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 13,514.1 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 446,816.74 272,162.67 300,000 -6.67 % 280,000

วัสดุการเกษตร 0 5,000 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,850 44,000 35,000 14.29 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 533,455.84 858,407.67 415,000 390,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 11,146.19 10,272 10,000 30 % 13,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,146.19 10,272 10,000 13,000
รวมงบดําเนินงาน 1,381,336.47 2,820,067.27 2,443,300 2,209,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ จํานวน 1 
เครื่อง

78,500 0 0 0 % 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 1 
จอ

45,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ผามานพรอมอุปกรณ์ 159,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่ 1

24,075 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 4 เครื่อง

0 0 88,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 

109,675 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 11,770 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 428,520 0 110,000 0
รวมงบลงทุน 428,520 0 110,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,663,739.38 5,140,419.69 5,375,300 5,190,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 67,179,292.58 68,964,640.65 72,652,800 10 % 79,917,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

7,022,624.52 6,815,866.49 6,765,600 0.23 % 6,781,200
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เงินวิทยฐานะ 7,921,239.52 8,426,535.51 8,613,600 0.67 % 8,671,200

คาจางลูกจางประจํา 948,660 498,360 505,000 -0.1 % 504,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 2,521.2 8,000 93.75 % 15,500

คาตอบแทนพนักงานจาง 8,330,297.47 8,327,777.76 10,294,800 12.5 % 11,581,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 570,044.45 424,341.49 495,100 -0.22 % 494,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 91,972,158.54 93,460,043.1 99,334,900 107,965,700
รวมงบบุคลากร 91,972,158.54 93,460,043.1 99,334,900 107,965,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

57,900 24,400 150,600 -66.8 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 45,000 -62.67 % 16,800

รวมค่าตอบแทน 57,900 24,400 195,600 66,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ (รายบุคคล) งานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 102,200

คาจางเหมาบริการบุคคลขับรถยนต์ประจํา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทงสง

0 0 0 100 % 680,800
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คาจางเหมาบริการบุคคลจัดเก็บขอมูลและ
บันทึกขอมูลระบบสารสนเทศของโรงเรียน
รีสอร์ทอนุบาล

0 0 0 100 % 204,300

คาจางเหมาบริการบุคคลดูแลรักษาความ
สะอาดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 1,021,200

คาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติการสอน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 6,808,000

คาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานหอง
สมุดโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

0 0 0 100 % 85,100

คาใชจายโครงการจางเหมาบริการขับรถ
ยนต์ประจําโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 
6 โรง

0 739,305 0 0 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาบริการขับรถ
ยนต์ประจําโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทง
สง

0 0 836,080 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาบริการปฏิบัติ
งานหองสมุดโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

0 0 74,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาบริการภารโรง
เพื่อปฏิบัติงานดูแลและรักษาความสะอาด
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุงสง

0 870,660 1,150,320 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาบริการยาม
รักษาการณ์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ทุงสง

0 1,084,545 1,123,320 -100 % 0
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คาใชจายโครงการจางเหมาบุคลากรปฏิบัติ
งานดานธุรการของโรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุงสง

0 73,080 0 0 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการปฏิบัติการสอน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทงสง

0 0 7,917,280 -100 % 0

คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพดาน
การปฏิบัติการสอน

6,037,250 6,966,990 0 0 % 0

คาใชจายในการจางเหมาบริการขับรถยนต์
ประจําโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 6 
โรงเรียน

556,140 0 0 0 % 0

คาใชจายในการจางเหมาบริการภารโรง 
เพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาด
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุงสง

810,960 0 0 0 % 0

คาใชจายในการจางเหมาบริการยาม
รักษาการณ์

827,390 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูลและบันทึก
ขอมูลระบบสารสนเทศของโรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุงสง

0 0 185,120 -100 % 0
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คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูลและบันทึก
ขอมูลระบบสารสนเทศของโรงเรียนรีสอร์ท
อนุบาล

0 0 136,120 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 0 0 1,333,200 -100 % 0

คาใขจายในการดําเนินโครงการเขาคาย
วิชาการของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุงสง

49,840 0 0 0 % 0

คาเครื่องแบบนักเรียน 0 0 963,900 -100 % 0

คาจัดการเรียนการสอน 0 0 5,499,100 -100 % 0

คาใชจายกิจกรรมสอนภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษา

0 0 624,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการการนิเทศการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

0 0 40,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการเขาคายวิชาการของ นัก
เรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

0 49,980 50,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการเขาคายวิชาการของนัก
เรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอน

0 70,000 70,000 0 % 70,000

คาใชจายโครงการเขาคายวิชาการของนัก
เรียน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

0 0 100,000 0 % 100,000
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คาใชจายโครงการเขาคายวิชาการของนัก
เรียนโรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ

0 49,998 50,000 0 % 50,000

คาใชจายโครงการเขาคายวิชาการของนัก
เรียนโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุงสง

0 0 50,000 0 % 50,000

คาใชจายโครงการแขงขันคนเกงโรงเรียน
สังกัดเทศบาล

0 0 1,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาทอง
ถิ่นระดับภาคใต

0 0 2,500,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางเทศบาลเมืองทงสงกับโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0 0 376,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการจัดงานแขงขันทักษะทาง
วิชาการองค์กรปกครองสวนทองถิ่นเจา
ภาพระดับประเทศ และการจัดงานมหกรรม
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นเจาภาพระดับประเทศและการแขง
ขันวิชาการและทักษะวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์ น
วัตกรรมระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

0 0 6,029,500 314.63 % 25,000,000

คาใชจายโครงการติดตามประเมินผลการใช
หลักสูตรพาณิชยศาสตร์ในการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

0 0 1,000 4,900 % 50,000
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คาใชจายโครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล

0 0 0 100 % 40,000

คาใชจายโครงการบริหารจัดการศึกษาและ
ทัศนศึกษาดูงาน

0 1,160,245 1,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการประกวดสื่อการสอน 0 0 1,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

0 30,000 30,000 0 % 30,000

คาใชจายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา

0 100,000 50,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก
เรียนยากจน

0 368,000 0 0 % 0

คาใชจายโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน

0 500,000 0 0 % 0

คาใชจายโครงการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.

0 657,000 0 0 % 0

คาใชจายโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

0 0 200,000 -50 % 100,000

คาใชจายโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน

0 250,000 0 0 % 0

คาใชจายโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

0 75,000 50,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการวันวิชาการเทศบาล 0 0 100,000 -100 % 0
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คาใชจายโครงการวายน้ําเพื่อชีวิตพิชิตโรค
ภัย

0 0 1,000 9,900 % 100,000

คาใชจายโครงการสงนักเรียนเขารวมจัด
นิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการ 
(ระดับประเทศ)

0 0 50,000 100 % 100,000

คาใชจายโครงการสงนักเรียนเขารวมจัด
นิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการ 
(ระดับภาคใต)

0 0 200,000 -50 % 100,000

คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษาองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

0 250,000 1,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการสนับสนุนคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

0 1,399,005 0 0 % 0

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบ
นักเรียน

0 1,029,960 0 0 % 0

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาจัดการเรียน
การสอน

0 5,545,850 0 0 % 0

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียน 0 1,870,553 0 0 % 0

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาอาหารกลาง
วัน

0 11,465,200 0 0 % 0

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาอุปกรณ์การ
เรียน

0 1,055,805 0 0 % 0
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คาใชจายโครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 0 84,000 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนิน โครงการเขาคาย
วิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด
โคกสะทอน

70,000 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินโครงการเขาคาย
วิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบาน
นาเหนือ

50,000 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินโครงการเขาคาย
วิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัย
ชุมพล

158,915.6 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินโครงการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

4,240 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

255,570 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา

23,514,864 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 100,000 -20 % 80,000

คาใชจายในโครงการความรวมมือทาง
วิชาการระหวางเทศบาลเมืองทงสงกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0 69,000 0 0 % 0

คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน  0 0 253,000 -100 % 0
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาหนังสือเรียน 0 0 1,796,900 -100 % 0

คาอาหารกลางวัน 0 0 12,138,600 -100 % 0

คาอุปกรณ์การเรียน 0 0 1,016,300 -100 % 0

โครงการจัดการแขงขันคนเกงโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานแขงขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคใต ประจําปี 2563

3,000,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันวิชาการเทศบาลเมือง
ทุงสง

47,000 0 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการศึกษาและ
ทัศนศึกษาดูงาน

0 0 0 100 % 100,000

โครงการประกวดสื่อการสอนของครู
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

0 0 0 100 % 50,000

โครงการวันวิชาการเทศบาล 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู
เรียน)

0 0 0 100 % 1,333,700

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน)

0 0 0 100 % 990,400

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)

0 0 0 100 % 5,360,500
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก
เรียนยากจน)

0 0 0 100 % 425,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน)

0 0 0 100 % 1,804,800

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

0 0 0 100 % 11,398,700

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอุปกรณ์การเรียน)

0 0 0 100 % 1,009,300

โครงการสอนภาษาตางประเทศ (ภาษา
อังกฤษ) ในสถานศึกษา

0 0 0 100 % 1,000,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 210,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 35,382,169.6 35,814,176 45,308,740 58,344,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 350,000 0 5,489,300 -9.99 % 4,941,000

คาอาหารเสริม (นม) 3,750,675.5 3,186,493.26 0 0 % 0

วัสดุการศึกษา 0 0 206,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 4,100,675.5 3,186,493.26 5,695,300 4,941,000
รวมงบดําเนินงาน 39,540,745.1 39,025,069.26 51,199,640 63,351,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ 0 0 39,000 53.85 % 60,000

โตะคอมพิวเตอร์ 0 0 74,700 33.33 % 99,600

ครุภัณฑ์การศึกษา

คาจัดซื้อชุดหองเรียน Interactive พรอม
ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

249,750 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง 0 149,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กระดาน All In One ทัชสกรีน 0 2,939,300 0 0 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 575,700 0 0 % 0

ชุดหองเรียน Interactive 0 0 0 100 % 5,802,600

โทรทัศน์แอลอีดี 0 0 0 100 % 38,200

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาเครื่องตัดหญา 0 19,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 230,000 -100 % 0
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คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2

0 0 0 100 % 1,920,000

คอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 
10 เครื่อง

0 0 170,000 -100 % 0

คอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับประมวลผล 0 0 0 100 % 44,000

คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 
1

0 0 660,000 -100 % 0

คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 289,000

คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 510,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุกสําหรับงาน
ประมวลผล 

0 873,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 45,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 3 เครื่อง

0 12,870 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จํานวน 8 เครื่อง 0 289,841.6 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 0 75,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 0 0 100 % 17,500

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 10 
เครื่อง

0 0 25,000 -100 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 0 0 12,000 -100 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 249,750 4,860,511.6 1,795,700 8,315,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาติดตั้งแผนยางปูพื้นหองเรียน 1,400,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรั้วโรงเรียนเทศบาลวัดชัย
ชุมพล

0 180,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางรานกาแฟโรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล

0 434,100 0 0 % 0

โครงการกอสรางรานตัดผมโรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล

0 429,700 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาใชจายโครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร 0 496,379.17 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,400,000 1,540,179.17 0 0
รวมงบลงทุน 1,649,750 6,400,690.77 1,795,700 8,315,900

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 600,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 600,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 600,000
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รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 133,162,653.64 138,885,803.13 152,330,240 180,233,400
งานระดับมัธยมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 21,753,461.45 24,696,400.87 26,644,000 4.12 % 27,740,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

2,668,304.09 2,747,708.06 3,400,800 -23.85 % 2,589,600

เงินวิทยฐานะ 2,952,368.61 3,033,258.06 3,070,200 -4.71 % 2,925,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 27,374,134.15 30,477,366.99 33,115,000 33,255,700
รวมงบบุคลากร 27,374,134.15 30,477,366.99 33,115,000 33,255,700

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายในการจางเหมาบริการบุคคลจัด
เก็บขอมูลและบันทึกขอมูลระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง
ทุงสง

0 0 0 100 % 170,200

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  0 0 1,447,400 -100 % 0

คาเครื่องแบบนักเรียน 0 0 770,300 -100 % 0
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คาจัดการเรียนการสอน 0 0 6,016,400 -100 % 0

คาใชจายโครงการเขาคายวิชาการของนัก
เรียนโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทาแพ

0 99,910 187,800 -100 % 0

คาใชจายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา

0 20,000 20,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก
เรียนยากจน

0 1,032,000 0 0 % 0

คาใชจายโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน

0 100,000 0 0 % 0

คาใชจายโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน

0 50,000 0 0 % 0

คาใชจายโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

0 15,000 15,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษาองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

0 50,000 1,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการสนับสนุนคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

0 1,328,680 0 0 % 0

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบ
นักเรียน

0 700,700 0 0 % 0

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาจัดการเรียน
การสอน

0 5,496,400 0 0 % 0
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คาใชจายโครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียน 0 1,451,447 0 0 % 0

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาอุปกรณ์การ
เรียน

0 636,700 0 0 % 0

คาใชจายโครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 0 16,800 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินโครงการเขาคาย
วิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดทา
แพ

100,000 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา

10,384,741 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 82,000 -2.44 % 80,000

คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน  0 0 900,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาหนังสือเรียน 0 0 1,693,300 -100 % 0

คาอุปกรณ์การเรียน 0 0 693,700 -100 % 0

โครงการเขาคายวิชาการของนักเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการเขาคายวิชาการของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทาแพ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาจัดการเรียนการสอน)

0 0 0 100 % 5,503,800
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู
เรียน)

0 0 0 100 % 1,383,700

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน)

0 0 0 100 % 686,800

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก
เรียนยากจน)

0 0 0 100 % 1,248,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน)

0 0 0 100 % 1,562,900

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอุปกรณ์การเรียน)

0 0 0 100 % 649,000

รวมค่าใช้สอย 10,484,741 10,997,637 11,826,900 11,454,400
ค่าวัสดุ

วัสดุการศึกษา 65,900 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 65,900 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 10,550,641 10,997,637 11,826,900 11,454,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ 0 0 0 100 % 39,000
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โตะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 74,700

โตะพับอเนกประสงค์ ขนาด 45 ซม.x150 
ซม.x75 ซม. จํานวน 45 ตัว

89,500 0 0 0 % 0

โตะพับอเนกประสงค์ ขนาด 6 ฟุต จํานวน 
100 ตัว 

219,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

คาจัดซื้อชุดหองเรียน Interactive พรอม
ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

249,750 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กระดาน All In One ทัชสกรีน 0 1,392,300 0 0 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 272,700 0 0 % 0

ชุดหองเรียน Interactive 0 0 0 100 % 3,970,200

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ศูนย์เรียนรูสถานีวิทยาศาสตร์ หองที่ 2 
จํานวน 1 หอง
12 รายการ

2,943,850 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จํานวน 25 
รายการ

0 240,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2

0 0 0 100 % 390,000

คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 
๒ 

0 667,900 0 0 % 0

คอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 510,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 15,000

เครื่องสํารองไฟ 0 0 0 100 % 87,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,502,100 2,572,900 0 5,086,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางอาคารเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลวัดทาแพ

0 0 18,500,000 -54.65 % 8,390,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน และอาคารประกอบ

0 133,500 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 133,500 18,500,000 8,390,000
รวมงบลงทุน 3,502,100 2,706,400 18,500,000 13,476,400

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 41,426,875.15 44,181,403.99 63,441,900 58,186,500
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,841,660 3,042,960 1,604,200 -42.43 % 923,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

121,440 121,440 121,500 0 % 121,500

เงินประจําตําแหนง 118,800 118,800 0 100 % 118,800

เงินวิทยฐานะ 42,000 199,500 118,800 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,435,680 2,589,640 1,734,000 7.58 % 1,865,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 124,630 142,980 79,800 23.81 % 98,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,684,210 6,215,320 3,658,300 3,128,100
รวมงบบุคลากร 5,684,210 6,215,320 3,658,300 3,128,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบาน 72,000 72,000 72,000 0 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 54,000 55.56 % 84,000

รวมค่าตอบแทน 145,700 153,250 131,000 161,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 249,819.5 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 98,481 0 0 % 0

คาจางเหมาดูแลระบบอินเตอร์เน็ต 0 0 38,520 0.21 % 38,600

คาจางเหมาบริการตาง ๆ 0 0 5,000 -100 % 0

คาจางเหมาบริการบุคคลจัดเก็บขอมูลและ
บันทึกขอมูลระบบสารสนเทศของกองการ
ศึกษา

0 0 0 100 % 204,200

คาจางเหมาบริการบุคคลดําเนินงานหอง
สมุด พิพิธภัณฑ์และเครือขายทางการศึกษา

0 0 0 100 % 595,700

คาใชจายโครงการจางเหมาบริการ (ราย
บุคคล) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศ
บาลเมืองทงสง

0 0 98,600 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาบริการ (ราย
บุคคล) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองทุงสง

0 11,970 0 0 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาบริการยาม
รักษาการณ์ อาคารสยามกัมมาจลและ
อาคาร ร.ส.พ.

0 72,360 0 0 % 0
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คาใชจายโครงการจางเหมาบริการยาม
รักษาการณ์ประจําปี อาคารสยามกัมมาจล
และอาคาร ร.ส.พ.

0 0 102,120 -100 % 0

คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
เก็บขอมูลและบันทึกขอมูลระบบ
สารสนเทศของกองการศึกษา

0 197,190 204,240 -100 % 0

คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานหองสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือขาย
ทางการศึกษา

0 0 816,960 -100 % 0

คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพดําเนิน
งานหองสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือขายทาง
การศึกษา

0 591,570 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูลและบันทึก
ขอมูลระบบสารสนเทศของกองการศึกษา

194,680 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพดําเนินงานหองสมุดพิพิธภัณฑ์
และเครือขายทางการศึกษา

738,110 0 0 0 % 0

คาติดตั้งโทรศัพท์ 0 0 5,000 -100 % 0

คาถายเอกสาร 0 0 9,600 0 % 9,600

คาวารสารและหนังสือพิมพ์ 0 0 72,000 0 % 72,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการจางเหมาบริการวารสารและ
หนังสือพิมพ์หอสมุดประชาชน ทบ.เมืองทุง
สง

0 40,950 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายกิจกรรมสอนภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษา

648,000 0 0 0 % 0

คาใชจายโครงการขับเคลื่อนองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเป็นกลไกลดความ
เหลื่อมล้ําทางดานการศึกษา

0 0 30,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการพิพิธภัณฑ์ทองถิ่น "ชุม
ทางประวัติศาสตร์เมืองทุงสง"

0 137,141.8 340,000 -55.88 % 150,000

คาใชจายโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาทอง
ถิ่น

0 0 30,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการศูนย์เรียนรูชุมทางลดโลก
รอนทุงสง

0 14,305.5 41,000 143.9 % 100,000

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาจัดการเรียน
การสอน

0 202,300 0 0 % 0

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาอาหารกลาง
วัน

0 490,200 0 0 % 0

คาใชจายโครงการสรางภูมิคมกันทางสังคม
ใหเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองทงสง 
(กิจกรรม "โตไปไมโกง")

0 0 30,000 -100 % 0
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คาใชจายโครงการสอนภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษา

0 663,000 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดโครงการกลองหนังสือ
ครอบครัว

43,940.05 0 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมการ
อาน

0 0 20,000 -100 % 0

คาใชจายในการจัดโครงการหนังสือเลมแรก 50,000 0 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดโครงการหนังสือเลมแรก 0 0 50,500 -0.99 % 50,000

คาใชจายในการจัดโครงการหลา
ดวัฒนธรรม หลาดชุมทางทุงสง

0 0 217,800 -100 % 0

คาใชจายในการดําเนินโครงการพิพิธภัณฑ์
ทองถิ่น ชุมทางประวัติศาสตร์เมืองทุงสง

213,625 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา

256,300 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินงานศูนย์เรียนรูชุม
ทางลดโลกรอน

74,464 0 0 0 % 0

คาเดินทางไปราชการ 624,084.3 374,682 106,000 -18.87 % 86,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 50,000 -60 % 20,000

โครงการการประชุมคณะกรรมการประสาน
งานการจัดการศึกษาทองถิ่นระดับสวน
กลาง ครั้งที่ 1/2563

500,000 0 0 0 % 0

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาทองถิ่น 0 0 0 100 % 30,000
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โครงการสงเสริมการอานหอสมุดประชาชน
เทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็ก
และเยาวชนเทศบาลเมืองทุงสง (กิจกรรมโต
ไปไมโกง)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการหลาดวัฒนธรรม : หลาดชุมทาง
ทุงสง

0 0 0 100 % 100,000

โครงการหลาดวัฒนธรรม หลาดชุมทาง
ทุงสง

0 53,325 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 18,040 5,510.5 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 3,611,062.85 2,952,985.8 2,282,340 1,516,100
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 94,770 34,964 50,000 -20 % 40,000

วัสดุงานบานงานครัว 2,475 4,890 3,000 0 % 3,000

คาอาหารเสริม (นม) 0 116,473.12 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 0 1,650 0 100 % 1,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,970 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 85,780 37,080 50,000 -20 % 40,000

วัสดุการศึกษา 85,562.6 104,839 110,000 -54.55 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 272,557.6 299,896.12 216,000 137,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท์ 10,656.58 8,804.79 11,000 0 % 11,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 96,300 106,551.3 117,000 -7.69 % 108,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 106,956.58 115,356.09 128,000 119,000
รวมงบดําเนินงาน 4,136,277.03 3,521,488.01 2,757,340 1,933,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 34,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

29,960 0 0 100 % 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,935 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

21,935 0 0 0 % 0

จอแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 0 0 0 100 % 16,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 73,830 0 0 80,800
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาซอมแซมหลังคาอาคารลดโลกรอน 33,600 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 33,600 0 0 0
รวมงบลงทุน 107,430 0 0 80,800

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 9,927,917.03 9,736,808.01 6,415,640 5,142,000
รวมแผนงานการศึกษา 188,181,185.2 197,944,434.82 227,563,080 248,752,800

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,505,060 2,654,274.84 3,199,720 -0.69 % 3,177,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

206,920 186,477.42 131,200 -21.34 % 103,200

เงินประจําตําแหนง 67,200 66,477.42 151,200 -16.01 % 127,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 322,320 267,000 271,800 1.8 % 276,700
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 27,100 12,420 16,800 -28.57 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,128,600 3,186,649.68 3,770,720 3,696,500
รวมงบบุคลากร 3,128,600 3,186,649.68 3,770,720 3,696,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

60,000 60,000 254,400 -76.42 % 60,000

คาเชาบาน 106,800 106,800 106,800 0 % 106,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 9,600 0 % 9,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ 0 0 75,000 0 % 75,000

รวมค่าตอบแทน 186,500 172,400 445,800 251,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 54,842.5 79,460.5 0 100 % 80,000

คาจางเหมาบริการ 0 0 250,000 -100 % 0

คาจางเหมาบริการบุคคลบันทึกขอมูลระบบ
สารสนเทศกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

0 0 0 100 % 144,000
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คาใชจายโครงการจางเหมาบันทึกขอมูล
ระบบสารสนเทศกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม

0 108,000 144,000 -100 % 0

คาใชจายในการดําเนินงานจางเหมาบันทึก
ขอมูลระบบสารสนเทศกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

108,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหายและสินไหมทดแทน 180,036.13 0 0 0 % 0

คาใชจายคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 400 % 50,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 267,996 68,434 200,000 -50 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 610,874.63 255,894.5 604,000 374,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 26,539 39,580 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 53,150 64,560 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 79,689 104,140 90,000 90,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 9,852.56 24,242.82 14,400 -2.78 % 14,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,852.56 24,242.82 14,400 14,000
รวมงบดําเนินงาน 886,916.19 556,677.32 1,154,200 729,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โตะ 4,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องตรวจวัดฝุ่นและคุณภาพอากาศ 75,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 79,800 0 0 0
รวมงบลงทุน 79,800 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 4,095,316.19 3,743,327 4,924,920 4,425,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 288,280 456,240 684,200 -28.54 % 488,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 17,850 42,840 55,800 -58.42 % 23,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 306,130 499,080 740,000 512,100
รวมงบบุคลากร 306,130 499,080 740,000 512,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13,780 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 13,780 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลดําเนินงาน
สัตวแพทย์

0 0 0 100 % 180,000

คาจางเหมาบริการเอกชน (รายบุคคล) 
ปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

0 0 0 100 % 85,100

คาใชจายโครงการจางเหมาบริการ
เอกชน(รายบุคคล) ปฏิบัติงานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดลอม

0 108,000 144,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการดําเนินงานตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคในเขต
เทศบาล

0 0 160,000 0 % 160,000

คาใชจายโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําคลอง
ในเขตเทศบาลเมืองทุงสง

0 53,072 60,000 -8.33 % 55,000

คาใชจายโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา
อุปโภค บริโภค ในเขตเทศบาลเมืองทุงสง

0 163,000 0 0 % 0

คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
สัตวแพทย์

0 0 288,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการรณรงค์ควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบา

0 72,000 108,000 -100 % 0
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คาใชจายโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติราชนารี

0 0 29,600 -100 % 0

คาใชจายในการดําเนินงานโครงการเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ําคลองในเขตเทศบาลเมือง
ทุงสง

53,072 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินงานโครงการเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ําอุปโภค - บริโภคในเขต
เทศบาลเมืองทุงสง

120,340 0 0 0 % 0

คาใชจายสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 147,600 -100 % 0

คาใชจายสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยาราชนารี

0 0 0 100 % 29,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาตรา
จารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยาราชนารี

0 0 0 100 % 147,600

รายจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ 0 94,160 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

0 0 1,100,000 -54.55 % 500,000

คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพและแลก
เปลี่ยนเรียนรู แกนนําสุขภาพและสิ่งแวด
ลอม

0 0 100,000 0 % 100,000

คาใชจายโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

94,607 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 268,019 490,232 2,137,200 1,257,300
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 281,799 490,232 2,157,200 1,257,300
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สแตนเลส 1 ที่นั้ง จํานวน 10 ตัว 0 42,000 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง จํานวน 9 ตัว 0 28,800 0 0 % 0

เครื่องดูดฝุ่น จํานวน 1 เครื่อง 0 12,500 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 
จํานวน 2 เครื่อง

0 90,950 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จํานวน 8 ตัว 0 119,840 0 0 % 0

โตะทํางานตัวแอลหนาโคงเวา จํานวน 2 ตัว 0 20,000 0 0 % 0

โตะทํางานเหล็กพรอมกระจก จํานวน 2 ตัว 0 11,800 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง จํานวน 3 เครื่อง 0 4,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องตรวจวัดฝุ่นและคุณภาพอากาศ 0 90,000 0 0 % 0

ฉากบังตาสแตนเลส 3 ตอน 1 ชุด 0 8,900 0 0 % 0

เตียงตรวจ 1 ชุด 0 9,475 0 0 % 0

ถังขยะแบบเทาเหยียบ 2 ถัง 0 7,900 0 0 % 0

บันไดขึ้นเตียง 2 ตัว 0 6,300 0 0 % 0

รถเข็นสแตนเลสสี่ลอ 1 ตัว 0 4,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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 ิอุปกรณ์วางยาสลบ สัตว์ระยะไกล จํานวน 
1 ชุด

0 0 70,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องทําน้ํารอน - เย็น จํานวน 1 เครื่อง 0 4,790 0 0 % 0

ตูเย็น จํานวน 1 ตู 0 18,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one สําหรับ
งานประมวลผล 3 เครื่อง

0 68,694 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี จํานวน 1 เครื่อง

0 14,980 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง

0 17,548 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ฉลากยา 1 เครื่อง 0 12,700 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA จํานวน 3 
เครื่อง

0 17,334 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 1 
เครื่อง

0 695.5 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 612,406.5 70,000 0
รวมงบลงทุน 0 612,406.5 70,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

คาใชจายสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

0 0 400,000 0 % 400,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

400,000 400,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 400,000 400,000 400,000 400,000
รวมงบเงินอุดหนุน 400,000 400,000 400,000 400,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 987,929 2,001,718.5 3,367,200 2,169,400
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 559,140 792,720 1,135,080 16.77 % 1,325,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

58,500 78,000 50,000 -28 % 36,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,077,060 1,020,527.14 1,035,740 7.97 % 1,118,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 91,160 77,318.57 76,000 10.53 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,785,860 1,968,565.71 2,338,820 2,605,700
รวมงบบุคลากร 1,785,860 1,968,565.71 2,338,820 2,605,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 149,000 -43.62 % 84,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 165,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 314,000 84,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลดูแลผูสูงอายุใน
ศูนย์ฟิตเนสผูสูงอายุเเศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 85,100

คาจางเหมาบริการบุคคลพัฒนาคุณภาพ
บริการงานศูนย์บริการสาธารณสุข

0 0 0 100 % 510,600

คาใชจายการเตรียมพรัอมรับมืออุทกภัย
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยและผูสูงอายุผูที่มี
ภาวะพึงพิง

0 0 0 100 % 85,100
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คาใชจายโครงการจางเหมาบริการ(ราย
บุคคล)ดานกายภาพบําบัด แพทย์แผนไทย
และสาธารณสุขชุมชน

0 180,000 0 0 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาบริการนักวิทยา
ศาสตร์การกีฬา ดูแลผูสูงอายุในศูนย์ฟิตเนส
ผูสูงอายุเทศบาลเมืองทุงสง

0 108,000 0 0 % 0

คาใชจายโครงการบริการดูแลสูงอายุใน
ศูนย์ฟิตเนสผูสูงอายุเทศบาลเมืองทุงสง

0 0 62,120 -100 % 0

คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพบริการ 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

0 0 510,600 -100 % 0

คาใชจายโครงการพัฒนาระบบการดูแลผูสูง
อายุ

0 0 1,123,320 -100 % 0

คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการ
งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ

0 487,200 0 0 % 0

คาใชจายโครงการระบบการแพทย์ฉุก
เฉิน(EMS)

0 531,050 642,200 -100 % 0

คาใชจายในการดําเนินโครงการจาง
เหมาบริการ (รายบุคคล) จัดเก็บขอมูลงาน
การแพทย์ฉุกเฉินและหนวยปฐมพยาบาล

108,000 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินโครงการจาง
เหมาบริการ (รายบุคคล) จัดเก็บขอมูลดาน
สุขภาพบริบาลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

324,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:45 หนา : 86/147

Windows 10
Typewriter
110

Windows 10
Typewriter
110



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาใชจายในการดําเนินโครงการจาง
เหมาบริการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลผู
สูงอายุในศูนย์ฟิตเนสผูสูงอายุเทศบาลเมือง
ทุงสง

54,000 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินงานระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน(EMS)

550,550 0 0 0 % 0

คาใชจายในการพัฒนาระบบการดูแลผูสูง
อายุ

0 0 0 100 % 856,000

คาใชจายระบบงานแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 0 0 0 100 % 550,000

โครงการดูแลผูป่วยฉุกเฉินเทศบาลเมืองทง
สง

0 0 57,800 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,036,550 1,306,250 2,396,040 2,086,800
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 60,000 -50 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 140,968 344,070 -56.4 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 60,000 -50 % 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 40,000 0 % 40,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 100,000 -70 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 140,968 617,070 343,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 8,427.32 14,491.81 31,000 -51.61 % 15,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 96,000 -20.83 % 76,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,427.32 14,491.81 127,000 91,000
รวมงบดําเนินงาน 1,044,977.32 1,461,709.81 3,454,110 2,604,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเหล็ก 2 บานเปิด มือจับบิด 0 14,400 0 0 % 0

โตะพับอเนกประสงค์ 0 4,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เกาอี้นวดเทา 0 22,000 0 0 % 0

เครื่องกระตุนกลามเนื้อดวยไฟฟ้าพรอม
อัลตราซาวน์

0 281,600 0 0 % 0

เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพรอมที่วัดสวน
สูง จํานวน 1 เครื่อง

0 20,000 0 0 % 0

เครื่องนึ่งฆาเชื้อโรค 0 98,000 0 0 % 0
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เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบ
สอดแขน จํานวน 1 เครื่อง

0 69,550 0 0 % 0

เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล 0 4,460 0 0 % 0

ตูอบสมุนไพร 0 14,500 0 0 % 0

ตูอบสมุนไพร ชนิด 2 ที่นั่ง 0 22,950 0 0 % 0

เตียงกายภาพแบบเตี้ยพรอมเบาะ 0 12,000 0 0 % 0

เตียงกายภาพแบบสูงพรอมเบาะ 0 12,000 0 0 % 0

เตียงผูป่วยแบบมือหมุน 3 ไกร์ 0 22,490 0 0 % 0

แผนประคบรอนไฟฟ้า 0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องซักผา แบบธรรมดา 0 16,990 0 0 % 0

เครื่องซักผาแบบธรรมดา ขนาด 15 กก. 
จํานวน 1 เครื่อง

0 17,500 0 0 % 0

ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิคฟุต 0 12,990 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All IN ONE สําหรับ
งานสํานักงาน

22,470 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดํา

8,988 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,354 0 0 0 % 0

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 6,955 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์อื่น

ถุงทราย 0 4,520 0 0 % 0

บันได 0 6,300 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง 0 557,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 40,767 1,219,050 0 0
รวมงบลงทุน 40,767 1,219,050 0 0

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 2,871,604.32 4,649,325.52 5,792,930 5,210,500
รวมแผนงานสาธารณสุข 7,954,849.51 10,394,371.02 14,085,050 11,805,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 207,828.39 228,000 3.38 % 235,700

คาตอบแทนพนักงานจาง 211,720 239,400 249,100 3.93 % 258,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 211,720 447,228.39 477,100 494,600
รวมงบบุคลากร 211,720 447,228.39 477,100 494,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 211,720 447,228.39 477,100 494,600
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการทัศนะธรรมศึกษาของผู
สูงอายุ

0 533,017 0 0 % 0

คาใชจายโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ(ศูนย์
สรางสุข)

0 186,432 0 0 % 0

คาใชจายโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

0 0 50,000 -100 % 0

คาใชจายในการจัดโครงการโรงเรียนผูสูง
อายุ (ศูนย์สรางสุข)

182,810 0 0 0 % 0

โครงการทัศนะธรรมศึกษาของผูสูงอายุ 0 0 149,590 -19.78 % 120,000

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสงเสริมอาชีพคน
พิการและผูดูแลคนพิการ

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ (ศูนย์สรางสุข) 0 0 250,000 -60 % 100,000
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โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผูสูงอายุ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมการเรียนรูกระบวนการสูง
วัยและการเตรียมการเพื่อยามสูงวัย

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูป่วยเอดส์ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว 0 0 125,000 -20 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 182,810 719,449 624,590 430,000
รวมงบดําเนินงาน 182,810 719,449 624,590 430,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 182,810 719,449 624,590 430,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 394,530 1,166,677.39 1,101,690 924,600

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 789,960 839,460 1,447,260 -9.51 % 1,309,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

16,800 67,200 67,000 0.3 % 67,200
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เงินประจําตําแหนง 30,300 67,200 85,200 0 % 85,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 626,361.29 365,829.67 508,200 -4.7 % 484,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 59,129.03 41,580 67,020 -17.34 % 55,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,522,550.32 1,381,269.67 2,174,680 2,001,700
รวมงบบุคลากร 1,522,550.32 1,381,269.67 2,174,680 2,001,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 132,940 153,950 160,000 -37.5 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 54,600 22.34 % 66,800

รวมค่าตอบแทน 194,740 211,050 214,600 166,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายในการดําเนินงานจางเหมาบริการ
ยามรักษาการณ์

778,720 761,400 816,960 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการจัดทําบัญชีการปลอยกาซ
เรือนกระจกในระดับองค์กร

0 0 20,000 -89 % 2,200

คาใชจายโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ํา 0 0 20,000 -90.5 % 1,900
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 73,691 23,316 60,000 66.67 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 252,471.93 932,084.48 430,000 16.28 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 1,104,882.93 1,716,800.48 1,346,960 604,100
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,941 9,696 15,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,314 11,745 16,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,000 29,770 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 46,255 51,211 66,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 10,401.92 8,968.74 11,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,401.92 8,968.74 11,000 0
รวมงบดําเนินงาน 1,356,279.85 1,988,030.22 1,638,560 770,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,878,830.17 3,369,299.89 3,813,240 2,772,600
งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 824,940 583,740 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 936,240 962,287.74 0 0 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 74,980 77,460 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,836,160 1,623,487.74 0 0
รวมงบบุคลากร 1,836,160 1,623,487.74 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 590,213 721,461 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 590,213 721,461 0 0
รวมงบดําเนินงาน 590,213 721,461 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาใชจายในการขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟ้า

178,134.59 64,525.56 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

คาใชจายโครงการขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนยุทธศาสตร์ 
ซอย 12 ตําบลปากแพรก อําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

0 0 0 100 % 22,600

คาใชจายในการขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟ้า(หลังเขาวัดชัยชุมพล)

0 0 647,760 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 178,134.59 64,525.56 647,760 22,600
รวมงบเงินอุดหนุน 178,134.59 64,525.56 647,760 22,600

รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,604,507.59 2,409,474.3 647,760 22,600
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 464,220 490,800 326,220 22.59 % 399,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 10,000 -45 % 5,500

คาจางลูกจางประจํา 268,980 286,740 303,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 3,215,993.46 3,282,000 3,420,000 -8.7 % 3,122,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 344,465.93 336,106.67 340,000 -12.76 % 296,600
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,293,659.39 4,395,646.67 4,399,220 3,824,500
รวมงบบุคลากร 4,293,659.39 4,395,646.67 4,399,220 3,824,500

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายคาเชารถยนต์รถยนต์สวนกลาง 0 0 156,600 0 % 156,600

รวมค่าใช้สอย 0 0 156,600 156,600
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 300,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 9,720 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 9,720 20,000 310,000
รวมงบดําเนินงาน 0 9,720 176,600 466,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง 758,500 2,177,500 269,000 85.87 % 500,000

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง(สวนหลวง ร
.9)

0 882,500 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์อื่น

ตูสุขาเคลื่อนที่สําเร็จรูป จํานวน 10 ตู 0 0 480,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 758,500 3,060,000 749,000 500,000
รวมงบลงทุน 758,500 3,060,000 749,000 500,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจและออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองทุงสง

120,000 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 120,000 0 0 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 120,000 0 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 5,172,159.39 7,465,366.67 5,324,820 4,791,100
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 273,620 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 5,042.4 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 8,279,985.71 8,274,442.53 10,042,780 -14.35 % 8,602,100
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 839,318.38 791,335.84 951,720 -19.2 % 769,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,397,966.49 9,065,778.37 10,994,500 9,371,100
รวมงบบุคลากร 9,397,966.49 9,065,778.37 10,994,500 9,371,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 110,830 17,000 -41.18 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 110,830 17,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 28,360.94 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 2,021,572.8 0 0 % 0

 คาใชจายโครงการขนและกําจัดขยะมูล
ฝอยติดเชื้อ 

0 0 200,000 -100 % 0

คาจางเหมาบริการกวาดขยะในเขตเทศบาล 0 0 0 100 % 3,574,200

คาจางเหมาบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูล
ฝอยติดเชื้อ

0 0 0 100 % 150,000

คาจางเหมาบริการรักษาความสะอาดและ
เก็บขนขยะมูลฝอย

0 0 0 100 % 4,084,800

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:45 หนา : 99/147

Windows 10
Typewriter
123



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจางเหมาบริการเอกชนบรรทุกขยะพรอม
ฝังกลบขยะมูลฝอย

0 0 0 100 % 4,100,000

คาใชจายคาจางเหมาบริการ 0 0 1,555,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมากวาดขยะใน
เขตเทศบาล

0 4,082,400 4,289,040 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาบรรทุกขยะและ
ฝังกลบขยะมูลฝอย

0 1,886,000 0 0 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาเอกชนขนและ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

0 133,992 0 0 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาเอกชนบรรทุก
และฝังกลบขยะมูลฝอย

0 0 3,015,620 -100 % 0

คาใชจายโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

0 1,039,500 1,123,320 -100 % 0

คาใชจายโครงการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมป้องกันแกไข
ปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ

0 0 80,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการประชาสัมพันธ์ในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย

0 0 20,000 0 % 20,000

คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาความสะอาดและเก็บขนขยะมูลฝอย

0 3,807,000 4,697,520 -100 % 0

คาใชจายในการจางเหมากวาดขยะในเขต
เทศบาล

4,088,280 0 0 0 % 0
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คาใชจายในการจางเหมาบรรทุกขยะและฝัง
กลบขยะมูลฝอย

1,721,500 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1,014,320 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินโครงการจางเหมา
เอกชนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

98,496 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ป้องกัน,แกไขปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ

2,500,000 0 0 0 % 0

คาใชจายในการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมป้องกันแกไข
ปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ

0 0 0 100 % 50,000

คาใชจายในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความสะอาดและเก็บขนขยะมูลฝอย

3,600,030 0 0 0 % 0

คาบริการบํารุงรักษาบันไดเลื่อน (แบบไม
รวมอะไหล)

80,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาลิฟต์โดยสาร (แบบไมรวมคา
อะไหล) ตลาดสด

25,680 0 0 0 % 0

โครงการคาใชจายในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

0 0 0 100 % 936,100
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการฝึกอบรมและสราง
จิตสํานึกในการจัดการขยะมูลฝอย

0 0 30,000 -79 % 6,300

คาใชจายโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 0 0 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 696,640.12 1,221,543.47 700,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 13,853,307.06 14,192,008.27 15,740,500 12,971,400
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 3,000 10,000 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 49,532 342,336 450,000 -28.89 % 320,000

วัสดุกอสราง 260,027 440,893 380,000 -21.05 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 403,108.2 421,889.6 0 100 % 300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,486,262.89 2,398,428.01 3,319,080 -39.74 % 2,000,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 475,008 512,140 480,000 4.17 % 500,000

วัสดุการเกษตร 7,030 1,664.8 20,000 -50 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 28,400 75,955 70,000 -14.29 % 60,000

วัสดุอื่น 31,521.1 26,400 35,000 -14.29 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 3,740,889.19 4,222,706.41 4,764,080 3,520,000
รวมงบดําเนินงาน 17,594,196.25 18,525,544.68 20,521,580 16,501,400
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก 0 0 0 100 % 385,000

รถกระบะบรรทุกขยะขนาดเล็กพรอมติดตั้ง
รั้ว จํานวน 3 คัน ๆละ
400,000 บาท

1,080,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก  จํานวน  1  เครื่อง 1,100,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

กรรไกรตัดเหล็กแบบมือโยก 0 79,500 0 0 % 0

เครื่องเจียร์-ตัดไฟฟ้าแบบมือถือ 5,500 0 0 0 % 0

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ 45,000 0 0 0 % 0

เครื่องดัดเหล็กโคงไฟฟ้า 0 74,800 0 0 % 0

เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ  8,400 0 0 0 % 0

เครื่องเลื่อยแบบชัก 25,000 0 0 0 % 0

เครื่องอัดภาชนะจากกาบหมากและวัสดุ
ธรรมชาติ แบบ 4 แมพิมพ์

330,000 0 0 0 % 0

ชุดตัดพลาสมา 0 46,500 0 0 % 0

ปัมไดโวสําหรับดูดโคลน 0 8,400 0 0 % 0

ปัมลม 0 24,500 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:45 หนา : 103/147

Windows 10
Typewriter
127



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แมแรงตะเฆ 26,500 0 0 0 % 0

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ 5,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

44,940 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก 15,943 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ 

8,560 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 9,416 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาปรับปรุงรถตักหนาขุดหลัง (JCB) 136,969.2 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
และโรงงานขยะเชื้อเพลิง RDF

316,234.22 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,158,262.42 233,700 0 385,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาใชจายโครงการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
(อาคารโรงงาน RDF หลังเกา,อาคารโรง
จอดรถ,อาคารผสมคลอรีน)

0 0 397,000 -100 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงพื้นที่พักขยะบริเวณหลังภูเขาวัด
ชัยชุมพล

329,538 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 329,538 0 397,000 0
รวมงบลงทุน 3,487,800.42 233,700 397,000 385,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 30,479,963.16 27,825,023.05 31,913,080 26,257,500
งานบําบัดน้ําเสีย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 222,780 261,960 360,840 78.44 % 643,900

คาตอบแทนพนักงานจาง 650,676.08 801,360 879,000 -24.25 % 665,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 80,866.51 100,000 108,000 -22.22 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 954,322.59 1,163,320 1,347,840 1,393,700
รวมงบบุคลากร 954,322.59 1,163,320 1,347,840 1,393,700

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายโครงการตรวจวัดคุณภาพน้ําเสีย 0 0 20,000 0 % 20,000
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คาใชจายโครงการบริหารจัดการน้ําเสีย
ชุมชน

562,230 666,000 690,600 7.98 % 745,700

คาใชจายในการจางเหมาบริการขุดลอก
คลอง คูระบายน้ําภายในเขตเทศบาล

0 0 0 100 % 1,800,000

คาใชจายในการบริการขอมูลการใชน้ํา
ประปา

0 0 0 100 % 12,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการฝึกอบรมในการบริหาร
จัดการน้ําเสีย

0 0 30,000 -82.33 % 5,300

คาใชจายโครงการใหความรูและติดตั้ง
ระบบดักไขมันสําหรับครัวเรือนที่อยูริม
คลอง

0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 562,230 666,000 765,600 2,583,000
รวมงบดําเนินงาน 562,230 666,000 765,600 2,583,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาใชจายโครงการปรับปรุงระบบบําบัดกลิ่น
จากน้ําเสีย โรงฆาสัตว์ เทศบาลเมืองทงสง

0 0 500,000 -100 % 0
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอ
สราง

เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K)

0 177,243.7 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 177,243.7 500,000 0
รวมงบลงทุน 0 177,243.7 500,000 0

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 1,516,552.59 2,006,563.7 2,613,440 3,976,700
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 42,652,012.9 43,075,727.61 44,312,340 37,820,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,991,520 2,621,220 2,879,720 -8.08 % 2,647,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

16,800 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 34,800 85,200 85,200 0 % 85,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 921,080 870,712.26 999,730 -0.61 % 993,600
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 47,760 27,665.8 37,320 -35.69 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,011,960 3,671,998.06 4,069,170 3,817,100
รวมงบบุคลากร 3,011,960 3,671,998.06 4,069,170 3,817,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12,400 13,600 47,000 -57.45 % 20,000

คาเชาบาน 13,500 54,000 54,000 0 % 54,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 4,800 0 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 30,400 71,800 105,800 78,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 27,009.5 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 38,221.5 180,000 -88.89 % 20,000

คาจางที่ปรึกษาโครงการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนการแกไขปัญหาและพัฒนา
พื้นที่บริเวณชุมชนประชาอุทิศ

0 0 1,108,800 -100 % 0
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คาจางเหบาบริการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
เทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 85,100

คาจางเหมาบริการจางเหมาจัดเก็บขอมูลผู
สูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส

0 0 0 100 % 170,200

คาจางเหมาบริการดูแลระบบขอมูลของกอง
สวัสดิการสังคม

0 0 0 100 % 85,100

คาจางเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูง
อายุ

0 0 0 100 % 85,100

คาใชจายโครงการจางเหมาจัดเก็บขอมูลผู
สูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส

0 197,190 197,280 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาดูแลระบบ
ขอมูลของกองสวัสดิการสังคม

0 98,595 98,640 -100 % 0

คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง

0 97,650 98,640 -100 % 0

คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

0 71,190 98,640 -100 % 0

คาใชจายในการดําเนินงานจัดเก็บขอมูลผู
สูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส

194,680 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินงานดูแลระบบขอมูล
ของกองสวัสดิการสังคม

97,340 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:45 หนา : 109/147

Windows 10
Typewriter
133

Windows 10
Typewriter
133



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
เทศบาลเมืองทุงสง

97,340 0 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุ

18,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 56,745 37,290 100,000 -70 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,784 450 5,000 -60 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 499,898.5 540,586.5 1,887,000 497,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,798 27,582 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 2,080 3,758 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,788.98 0 30,000 -50 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,390 65,620 120,000 -75 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 45,056.98 96,960 180,000 75,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท์ 13,413.52 12,487.97 15,000 -13.33 % 13,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 13,413.52 12,487.97 15,000 13,000
รวมงบดําเนินงาน 588,769 721,834.47 2,187,800 664,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 0 3,700 11,300 -100 % 0

ตูบานเลื่อนทึบ 0 2,900 0 0 % 0

โตะ 0 6,500 0 0 % 0

โตะทํางานเหล็ก 4,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกาย 7,671,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,676,300 13,100 11,300 0
รวมงบลงทุน 7,676,300 13,100 11,300 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11,277,029 4,406,932.53 6,268,270 4,481,400
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการขับเคลื่อนสมัชชาพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติด

0 0 100,000 0 % 100,000

คาใชจายโครงการจัดเก็บขอมูลชุมชน 
เทศบาลเมืองทุงสง

0 0 3,000 3,233.33 % 100,000

คาใชจายโครงการเทศบาลพบสภาชุมชน
เมืองเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน

0 12,000 87,000 -54.02 % 40,000

คาใชจายโครงการประชุมประชาคมชุมชน 0 0 100,000 -80 % 20,000

คาใชจายโครงการฝึกอบรมและทัศนดูงาน
ของผูนําชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชน
ที่เกี่ยวของ

0 0 93,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานของผูนําชุมชนและสมาชิกสภาองค์กร
ชุมชนที่เกี่ยวของ

0 0 0 100 % 1,000,000

คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร
แมบาน/สตรีเทศบาลเมืองทุงสง

0 0 50,000 0 % 50,000

คาใชจายโครงการยกยองเชิดชูเกียรติ
ประชาชนที่ดํารงตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 5,000 0 % 5,000
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คาใชจายโครงการรวมพลคนรักกีฬาเมือง
ทุงสง

0 0 100,000 -50 % 50,000

คาใชจายโครงการลอมรักใหครอบครัวลอม
รั้วใหชุมชน

59,400 0 10,000 400 % 50,000

คาใชจายโครงการสงเสริมกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

0 0 0 100 % 50,000

คาใชจายโครงการสนับสนุนสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพแกประชาชนในเขตเทศบาล

0 0 100,000 -50 % 50,000

คาใชจายโครงการอบรมสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 25,000 0 % 25,000

คาใชจายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบสภา
ชุมชนเมือง เพื่อสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

24,000 0 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดโครงการเยาวชนดีเกง 
ชุมชนเขมแข็ง สังคมยั่งยืน

8,750 0 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินโครงการขับเคลื่อน
สมัชชาพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด

184,800 0 0 0 % 0

คาใชจายในการประชุมประชาคมชุมชน 41,160 0 0 0 % 0

คาใชจายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานของผูนําชุมชนและสมาชิกองค์กรชุมชน
และที่เกี่ยวของ

1,147,250 0 0 0 % 0
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คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม
บาน/สตรีเทศบาลเมืองทุงสง

100,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,565,360 12,000 673,000 1,540,000
รวมงบดําเนินงาน 1,565,360 12,000 673,000 1,540,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,565,360 12,000 673,000 1,540,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12,842,389 4,418,932.53 6,941,270 6,021,400

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 803,310 0 30,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,334,280 1,146,660 1,463,600 -33.59 % 972,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 113,513.33 101,747 111,400 -3.05 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,251,103.33 1,248,407 1,605,000 1,080,000
รวมงบบุคลากร 2,251,103.33 1,248,407 1,605,000 1,080,000
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยู
หัว

0 0 100,000 0 % 100,000

คาใชจายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินี

0 0 0 100 % 100,000

คาใชจายโครงการวันแมแหงชาติ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 150,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 150,000 250,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

2,251,103.33 1,248,407 1,755,000 1,330,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 318,500
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คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 162,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 481,100
รวมงบบุคลากร 0 0 0 481,100

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการเจาหนาที่ดําเนินการ
ปฏิบัติงานประจําศูนย์สงเสริมสุขภาพ
เทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 99,600

คาใชจายโครงการจางเหมาเจาหนาที่
ดําเนินการปฏิบัติงานประจําศูนย์สงเสริม
สุขภาพเทศบาลเมืองทุงสง

0 98,595 102,120 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการ 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 
กีฬา

0 311,620 620,000 -51.61 % 300,000

คาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

0 0 1,000 4,900 % 50,000

คาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬารวม
กับหนวยงานหรือองค์กรอื่น

0 99,100 700,000 -85.71 % 100,000
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คาใชจายโครงการจัดสงนักกีฬา-กรีฑาเขา
รวมแขงขันกับหนวยงานอื่น

0 51,600 970,000 -89.69 % 100,000

คาใชจายโครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษ
ดานกีฬา

0 2,899,610 3,968,300 -9.28 % 3,600,000

คาใชจายโครงการจางเหมาเอกชนใหเป็นผู
ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองทุงสง

0 385,000 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาเด็ก
เยาวชนและประชาชน

64,710 0 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬารวมกับ
หนวยงานหรือองค์กรอื่น

42,632 0 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดกิจกรรม 1 นักเรียน 1 
ดนตรี 1 กีฬา

518,430 0 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดสงนักกีฬา-กรีฑา เขา
รวมแขงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

1,222,125 0 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดสงนักกีฬา-กรีฑา เขา
รวมแขงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นแหงประเทศไทยรอบคัดเลือก
ระดับภาคใต

0 0 200,000 -100 % 0

คาใชจายในการจัดสอนหลักสูตรพิเศษดาน
กีฬา

4,353,740 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาแบตมินตัน 0 0 0 100 % 50,000
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล
เทศบาลเมืองทุงสงคัพ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดสงนักกีฬา-กรีฑา เขารวมแขง
ขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต

0 0 0 100 % 300,000

โครงการจัดสงนักกีฬา-กรีฑา เขารวมแขง
ขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับ
ประเทศ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดสงนักกีฬา-กรีฑา เขารวมแขง
ขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับ
ประเทศ

693,995 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 6,895,632 3,845,525 6,561,420 4,749,600
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 6,895,632 3,845,525 6,561,420 4,799,600

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 6,895,632 3,845,525 6,561,420 5,280,700
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายในการดําเนินโครงการจางเหมา
เจาหนาที่ดําเนินการปฏิบัติงานประจําศูนย์
สงเสริมสุขภาพเมืองทุงสง

97,030 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการ 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการ
แสดง

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

0 160,070 0 100 % 200,000

คาใชจายโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์เมืองทุงสง

0 0 28,000 257.14 % 100,000

คาใชจายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
รอน

0 75,840 0 100 % 80,000

คาใชจายโครงการวันขึ้นปีใหม 0 9,500 23,040 -100 % 0

คาใชจายโครงการวันเขาพรรษา 0 0 5,000 0 % 5,000

คาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 100,000

คาใชจายโครงการวันสําคัญทางศาสนา 0 0 10,000 0 % 10,000
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คาใชจายในการจัดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 
ศิลปะการแสดง

30,000 0 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดโครงการวันเฉลิมพระชน
พรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกลาเจาอยูหัว

247,850 0 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดงานโครงการจัด
ประเพณีชักพระทุงสง

6,600 0 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง 47,996 0 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปี
ใหม

22,740 0 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดงานวันเขาพรรษา 10,000 0 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 80,275 0 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดงานวันแมแหงชาติ 152,017 0 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา 5,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดประเพณีชักพระ 0 0 0 100 % 12,000

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา ประเพณีและ
ภูมิปัญญาทองถิ่นกับเทศบาลเมืองคาโนะยา 
ประเทศญี่ปุ่น

0 0 0 100 % 300,000
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โครงการสงเสริมอนุรักษ์การทําอาหารพื้น
บาน

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 699,508 245,410 96,040 937,000
รวมงบดําเนินงาน 699,508 245,410 96,040 937,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 699,508 245,410 96,040 937,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 120,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 120,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 118,300 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 455,000 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการกําจัดปลวกอาคารภาย
ในสวนพฤกษาสิรินธร

0 0 0 100 % 100,000
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คาจางเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานบริการ
เพื่อพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
เทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 1,095,600

คาใชจายคาจางเหมาบริการ 0 0 200,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานบริการเพื่อพัฒนาและสงเสริม
การทองเที่ยวเทศบาลเมืองทุงสง

0 1,166,760 1,123,320 -100 % 0

คาใชจายในการจางที่ปรึกษาวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
ทงสง

0 0 150,000 0 % 150,000

คาใชจายในการดําเนินงานบริการเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเทศบาล
เมืองทุงสง

1,007,500 0 0 0 % 0

คาใชจายรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 300,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการถนนคนเดิน "หลาดชุม
ทางทุงสง"

0 0 100,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเมืองทุงสง

0 0 1,000,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวอําเภอทุงสง

0 918,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:45 หนา : 122/147

Windows 10
Typewriter
146

Windows 10
Typewriter
146



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใชจายโครงการสรางสังคมจักรยานให
เบิกบานทั้งเมืองทุงสง“กิจกรรมปั่นจักรยาน
เพื่อโลกสีเขียว ทองเที่ยวเมืองทุงสง”

0 0 100,000 -100 % 0

คาใชจายในการจัดการพัฒนาและสงเสริม
การทองเที่ยวในอําเภอทุงสง

65,465 0 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดตลาดประชารัฐทองถิ่น
สุขใจ (หลาดชุมทางทุงสง)

11,320 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันจักรยานเสือภูเขาเมาเท
นไบต์ครอสคันทรีและแขงขันจักรยานทาง
เรียบ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดทําแผนการสงเสริมการทอง
เที่ยวเทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการดนตรีในสวน ดนตรีดี เยาวชนเดน 
เลนในสวน

0 0 0 100 % 50,000

โครงการถนนคนเดินหลาดชุมทางทุงสง 0 0 0 100 % 50,000

โครงการปั่นจักรยานเพื่อโลกสีเขียวทอง
เที่ยวเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
เมือทุงสง

0 0 0 100 % 1,500,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 1,539,285 2,203,060 2,673,320 3,425,600
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 100,000 5,000 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 74,076 11,500 80,000 -25 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 74,076 111,500 85,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 1,613,361 2,314,560 2,758,320 3,525,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเก็บอุปกรณ์ 0 0 11,800 -100 % 0

โตะพับอเนกประสงค์ 131,400 65,700 65,700 -100 % 0

โตะอเนกประสงค์ 0 0 120,000 -100 % 0

พัดลมอุตสาหกรรม 26,500 0 0 0 % 0

พัดลมอุตสาหกรรม 0 0 42,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องจายน้ํา 0 0 16,300 -100 % 0
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เครื่องซักผาแบบฝาบน 0 0 27,500 -100 % 0

ถังตมน้ําสแตนเลสไฟฟ้า 0 0 32,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 157,900 65,700 316,200 0
รวมงบลงทุน 157,900 65,700 316,200 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 1,771,261 2,380,260 3,074,520 3,645,600
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 11,617,504.33 7,719,602 11,486,980 11,193,300

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,674,140 1,803,120 2,107,700 2.64 % 2,163,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

79,150 69,420 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 103,200 103,200 103,200 0 % 103,200

คาจางลูกจางประจํา 288,960 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 517,292.23 559,153.55 950,000 -4.53 % 907,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 41,223.59 45,354.84 69,500 23.02 % 85,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,703,965.82 2,580,248.39 3,297,600 3,326,200
รวมงบบุคลากร 2,703,965.82 2,580,248.39 3,297,600 3,326,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 39,610 36,180 50,000 0 % 50,000

คาเชาบาน 131,900 141,100 145,000 40.69 % 204,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 181,200 0 % 181,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 277,435 277,437.5 401,200 435,200
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ 328,062.51 51,877 300,000 0 % 300,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 328,062.51 51,877 350,000 350,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 58,957 72,019 60,000 25 % 75,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 950,000 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 5,680 7,880 50,000 -70 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 234,505 215,409 250,000 0 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 299,142 295,308 1,310,000 340,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 4,952,144.07 4,556,704.24 6,371,300 17.72 % 7,500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 1,242,664.68 1,154,149.55 2,657,000 50.55 % 4,000,000

คาบริการโทรศัพท์ 41,054.39 42,872.32 35,000 0 % 35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,235,863.14 5,753,726.11 9,063,300 11,535,000
รวมงบดําเนินงาน 7,140,502.65 6,378,348.61 11,124,500 12,660,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 9,844,468.47 8,958,597 14,422,100 15,986,400
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,640,130 4,224,952.9 5,863,860 -1.59 % 5,770,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 36,000 -100 % 0

คาจางลูกจางประจํา 651,750 785,580 1,123,140 3.58 % 1,163,400
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คาตอบแทนพนักงานจาง 3,676,402.85 4,098,174.19 5,322,520 -9.62 % 4,810,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 320,408.93 353,772.68 469,000 -10.45 % 420,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,288,691.78 9,462,479.77 12,814,520 12,164,300
รวมงบบุคลากร 8,288,691.78 9,462,479.77 12,814,520 12,164,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 43,016 60,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 43,016 60,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 12,226,948.33 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 9,792,731.44 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 150,000 0 % 150,000

คาจางเหมาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือ
หรือเขาปก

0 0 150,000 -100 % 0

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก (คาขุด
ลอกคูคลองและลําเหมือง)

0 0 2,400,000 -100 % 0

คาเชาทรัพย์สิน คาเชาอาคารและที่ดิน 0 0 0 100 % 13,250,000

คาเชาทรัพย์สินคาเชาอาคารและที่ดิน 0 0 3,659,986 -100 % 0
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คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกอง
ชางกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพของการให
บริการประชาชน

0 3,951,360 4,120,000 -0.97 % 4,080,000

คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานกองชาง

3,974,820 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย 
กิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
"การจัดผังดิน ผังน้ํา และผังชุมชนตาม
ศาสตร์พระมหากษัตริย์ (ลุมน้ําตรัง)

74,638.5 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 848,302.94 850,857.42 1,000,000 -50 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 14,690,492.88 17,029,165.75 11,479,986 17,980,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 500,000

วัสดุกอสราง 3,719,644.16 3,370,577.16 3,000,000 60 % 4,800,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 222,481.55 224,072.66 330,000 -30.3 % 230,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,031,326.2 789,039.12 1,030,000 -2.91 % 1,000,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 4,973,451.91 4,383,688.94 4,360,000 6,610,000
รวมงบดําเนินงาน 19,663,944.79 21,455,870.69 15,899,986 24,590,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 
18,000 BTU ประจําศูนย์บริหารจัดการน้ํา
เทศบาลเมืองทุงสง

21,000 0 0 0 % 0

ตูเก็บแบบแปลนหรือแผนที่ 35,560 0 0 0 % 0

ตูเหล็ก 2 บาน เปิด ทึก 5,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง สูบน้ําได 1,500 
ลิตร ตอนาที จํานวน 3 เครื่อง

0 84,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ ขึ้นไป 0 0 55,000 -100 % 0

เครื่องบันทึกเสียง 9,980 0 0 0 % 0

โคมไฟ LED Flood Light ขนาดไมเกิน 
500 วัตต์

0 417,300 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

อุปกรณ์ประชุมทางไกล 99,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

อัฒจรรย์สําเร็จรูป 110,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 282,340 501,300 55,000 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

คาใชจายโครงการจัดซื้อที่ดินถนนเสริมชาติ 0 1,098,000 0 0 % 0

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

โครงการติดตั้งเหล็กดัดอาคารเรียน 5 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 272,600

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 4 
เป็นหองประชุมของโรงเรียนเทศบาลวัดโคก
สะทอน

0 0 0 100 % 50,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คากอสรางป้าย โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัด
ทาแพ

272,000 0 0 0 % 0

คากอสรางเสาธง โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัด
ทาแพ

311,000 0 0 0 % 0

คากอสรางหองน้ํา "หลาดชุมทางทุงสง" 274,700 0 0 0 % 0

คากอสรางอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ หอง
เรียน (ตอกเสาเข็ม) สําหรับโรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุงสง

0 0 1,374,000 -100 % 0

คาใชจายโครงกอสรางหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทา
แพ

0 474,000 2,683,000 -100 % 0
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คาใชจายโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ทอ
ระบายน้ํา พรอมบอพักถนนสําโรง ซอย 6

0 0 748,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการกอสรางทอระบายน้ํา 
ถนนผดุงราษฎร์ (ขางตลาดสดแผง ฉ)

0 0 0 100 % 328,000

คาใชจายโครงการกอสรางทางเดินและผนัง
กันดิน ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณประโยชน์ 
ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 21 (หลังหมูบานนาง
ลวน)

0 0 0 100 % 134,000

คาใชจายโครงการกอสรางรางระบายน้ํารูป
ตัวยู (ดานบนเป็นรางวี) พรอมบอพัก ถนน
รวมใจพัฒนา 2 (ทางเขาหมูบานมั่นคง)

0 0 0 100 % 405,000

คาใชจายโครงการกอสรางโรงงานผลิตขยะ
เชื้อเพลิง (RDF)

0 0 10,277,200 -100 % 0

คาใชจายโครงการกอสรางสนามเทนนิส 4 
คอร์ท พรอมอาคารบริการ

0 0 0 100 % 1,000,000

คาใชจายโครงการจัดทําป้ายชื่อถนนและชื่อ
ซอย

0 0 0 100 % 499,800

คาใชจายโครงการติดตั้งราวกันตก ถนน
พัฒนาการ บริเวณศาลาชุมชนหมูบาน
พัฒนา

0 0 0 100 % 57,000

คาใชจายโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าไฮเมท สูง 
20 เมตร ถนนทุงสง - หวยยอด 

0 0 662,200 -100 % 0
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คาใชจายโครงการปรังปรุงทางเชื่อมและ
หองน้ํา อาคารเกาของการรถไฟแหง
ประเทศไทย

0 567,000 0 0 % 0

คาใชจายโครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
ศาลาคูเมรุ วัดชัยชุมพล

0 0 0 100 % 364,000

คาใชจายโครงการปรับปรุงตกแตงภายใน
อาคาร สํานักงานเทศบาลเมืองทุงสง 
อาคาร 1

0 0 6,000,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการปรับปรุงตกแตงภายใน
อาคาร สํานักงานเทศบาลเมืองทุงสง 
อาคาร 2

0 1,430,000 4,000,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการปรับปรุงทางเทาถนน
ตลาดใน (ขางหองสมุดประชาชน)

0 0 0 100 % 87,000

คาใชจายโครงการปรับปรุงทาน้ําชุมชนโดม
ทองธานี

0 0 650,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการปรับปรุงพื้นลานรอบเมรุ
วัดเขาปรีดี

0 0 1,000,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการปรับปรุงอาคารสถานีขน
สงยอย เทศบาลเมืองทุงสง

0 0 1,000,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองทุงสง

0 0 800,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการป้ายชื่อถนนและชื่อซอย 0 481,300 0 0 % 0
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คาซอมแซมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 
เทศบาลเมืองทุงสง

0 481,900 0 0 % 0

คาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสนามกีฬา
เทนนิสเทศบาลเมืองทุงสง

321,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตลานหนาเสาธง  
โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ

762,000 0 0 0 % 0

คาปูพื้นยางสนามพรอมตีเสนสนาม
แบดมินตัน ภายในอาคารสนามกีฬา
แบดมินตัน  เทศบาลเมืองทุงสง

487,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางสวมโรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุงสง

0 0 0 100 % 774,200

โครงการกอสรางหองสวมโรงเรียนรีสอร์ท
อนุบาล เทศบาลเมืองทุงสง

0 0 433,000 -100 % 0

โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 
หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุงสง

0 0 0 100 % 3,204,900

โครงการติดตั้งเหล็กดัดหนาตางอาคารเรียน 
๑ อาคารเรียน ๒ โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุงสง

0 0 149,700 -100 % 0
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โครงการปูพื้นยางสนามพรอมตีเสนสนาม
แบดมินตัน ภายในอาคารสนามกีฬา
แบดมินตัน เทศบาลเมืองทุงสง (ตามมติที่
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 
2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563)

487,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินคาภาค
ใต-ทุงสง (ทั้งระบบ) เทศบาลเมืองทุงสง 
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 
แหง

123,000 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงอาคาร
เกาสถานีรถไฟทุงสง 
(หลังที่ 2)

11,562,000 0 0 0 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสรางถนน ค.ส.ล. และทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก (ดานบนเป็นรางวี)  ถนน 
ยุทธศาสตร์ ซอย 15

0 500,000 0 0 % 0

คากอสรางถนน ค.ส.ล.และทอระบายน้ํา 
พรอมบอพัก (ดานบนเป็นรางวี) ถนน
ยุทธศาสตร์ ซอย 19

0 900,000 0 0 % 0

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม
รางระบายน้ํารูปตัวยู  (ดานบนเป็นรางวี) 
พรอมบอพัก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 14/1

429,000 464,000 0 0 % 0
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คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม
รางระบายน้ํารูปตัวยู (ดานบนเป็นรางวี) 
พรอมบอพัก ถนนรวมใจพัฒนา ซอย 2/3

0 900,000 0 0 % 0

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม
รางระบายน้ํารูปตัวยู (ดานบนเป็นราง
วี)พรอมบอพัก ถนนรวมใจพัฒนา ซอย 2/2

0 1,000,000 0 0 % 0

คากอสรางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและ
ทอระบายน้ําพรอมบอพัก (ดานบนเป็นราง
วี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12/1

0 1,000,000 0 0 % 0

คากอสรางทางเดินและผนังกันดิน คสล.ลํา
เหมืองสาธารณะประโยชน์ ตั้งแต ถนนยุทธ
ศาสตร์ ซ.12 ไปทางทิศเหนือ (ตอจากของ
เดิม)

0 496,500 0 0 % 0

คากอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู (ดานบน
เป็นรางวี) ถนนทาแพใต ซอย 1

0 2,096,339 0 0 % 0

คากอสรางสะพานขามคลองทาเลาตลาดใน 
1 (แยก 1/1)

766,000 982,460 0 0 % 0

คากอสรางเสาไฮเมท บริเวณสี่แยกชัยชุม
พล 

592,200 0 0 0 % 0

คากอสรางเสาไฮเมทบริเวณสามแยกตรัง 592,200 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:45 หนา : 136/147

Windows 10
Typewriter
160

Windows 10
Typewriter
160



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาใชจายโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. 
พรอมทอระบายน้ํา (ดานบนเป็นรางวี) หนา
โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ (ซอยเชื่อง - 
จัน)

0 0 0 100 % 350,000

คาใชจายโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และ
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. (ดานบนเป็นรางวี) 
พรอมบอพัก ถนนตลาดใน ซอย 1 แยก 3

0 0 0 100 % 245,900

คาใชจายโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และ
ทอระบายน้ํา พรอมบอพัก (ดานบนเป็นราง
วี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 6 สวนที่เหลือ

0 0 0 100 % 199,000

คาใชจายโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และ
ทอระบายน้ํา พรอมบอพัก (ดานบนเป็นราง
วี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 8/1

0 0 0 100 % 475,000

คาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมรางระบายน้ํารูปตัวยู 
(ดานบนเป็นรางวี) ถนนภายในโรงฆาสัตว์

0 0 1,260,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก และทอระบายน้ําพรอมบอ
พัก(ดานบนเป็นรางวี) ถนนบานในหวังซอย 
2

0 0 2,000,000 -100 % 0
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คาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ํารูปตัวยู (ดาน
บนเป็นรางวี) ถนนประชาอุทิศ แยกซาย
หนาสนามชนโค

0 0 0 100 % 225,100

คาใชจายโครงการกอสรางถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนทาแพใต (ติดผาทอง)

0 0 0 100 % 336,400

คาใชจายโครงการกอสรางถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนบานในหวัง ซอย 5 (ตอจาก
ของเดิม) จากสะพาน คสล. ขามคลองทา
แพไปทางทิศตะวันตก

0 0 0 100 % 305,000

คาใชจายโครงการกอสรางทอระบายน้ํา 
(ดานบนเป็นรางวี) พรอมบอพัก ถนน
พัฒนาการซอย 12

0 0 0 100 % 556,000

คาใชจายโครงการกอสรางทอระบายน้ํา 
พรอมบอพัก (ดานบนเป็นรางวี)         
ถนนประชาอุทิศ ซอย 5

0 495,800 0 0 % 0

คาใชจายโครงการกอสรางทอระบายน้ํา
แบบทอเหลี่ยมขางวัดชัยชุมพลกับราง
ระบายน้ํารูปตัวยูริมทางรถไฟ

0 1,096,000 0 0 % 0

คาใชจายโครงการกอสรางระบบระบายน้ํา
บริเวณสามแยกถนนประชาอุทิศ

0 0 2,800,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการกอสรางศูนย์กระจาย
สินคาภาคใต - ทุงสง (ทั้งระบบ)

0 0 0 100 % 13,400,000
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โครงการกอสรางถนน คสล.และทอระบาย
น้ํา (ดานบนเป็นรางวี) พรอมบอพัก ถนน
ภายในวัดโคกสะทอน

265,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมรางระบายน้ํารูปตัวยู(ดานบนเป็นราง
วี)พรอมบอพัก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 14/1 
สวนเหลือ

0 0 499,000 -100 % 0

ปรับปรุงซอมแซมอาคารโกดังสินคา หลังที่ 
1 ศูนย์กระจายสินคาภาคใต-ทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

0 0 448,054 -100 % 0

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเกาการรถไฟฯ 
อาคาร 1 (อาคารสยามกัมมาจล)

0 0 382,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยงานกอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

0 0 2,648,000 -100 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอ
สราง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 0 323,403.97 0 0 % 0
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คาจางที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งกอสราง หรือเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

โครงการจางออกแบบเสริมความแข็มแรง
แท็งค์น้ําประปา ภายในสํานักงานเทศบาล
เมื่องทุงสง

0 300,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 17,244,100 15,086,702.97 39,814,154 23,268,900
รวมงบลงทุน 17,526,440 15,588,002.97 39,869,154 23,268,900

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาพัฒนาระบบสารสนเทศดานบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําของเทศบาลเมืองทุงสง

490,000 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 490,000 0 0 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 490,000 0 0 0

รวมงานก่อสร้าง 45,969,076.57 46,506,353.43 68,583,660 60,023,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 55,813,545.04 55,464,950.43 83,005,760 76,009,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก (คาขุด
ลอกแหลงน้ํา)

0 0 0 100 % 2,500,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 2,500,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 320,300 305,680 350,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 8,385 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 328,685 305,680 350,000 0
รวมงบดําเนินงาน 328,685 305,680 350,000 2,500,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 328,685 305,680 350,000 2,500,000
รวมแผนงานการเกษตร 328,685 305,680 350,000 2,500,000
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 79,500 79,500 80,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 79,500 79,500 80,000 0
รวมงบดําเนินงาน 79,500 79,500 80,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาใชจายในการวางทอขยายเขตประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองทุงสง

217,643.69 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาใชจายในการวางทอขยายเขตประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองทุงสง

0 730,109.88 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ คาใชจายในการ
วางทอขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล
เมืองทุงสง

0 0 200,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 217,643.69 730,109.88 200,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 217,643.69 730,109.88 200,000 0

รวมงานกิจการประปา 297,143.69 809,609.88 280,000 0
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งานตลาดสด
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 541,205 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 420,000 0 0 0 % 0

คาใชจายคาจางเหมาบริการดูแลลิฟต์
โดยสารและบันไดเลื่อนตลาดสดเทศบาล
เมืองทุงสง

0 0 180,000 -100 % 0

คาใชจายคาเชาทรัพย์สิน 0 0 440,000 0 % 440,000

คาใชจายโครงการจางเหมาบริการเอกชน 
(รายบุคคล) ยามรักษาการณ์ตลาดสด 
ตลาดตนยาง

486,700 0 0 0 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาบริการ
เอกชน(รายบุคคล)ยามรักษาการณ์ตลาดสด 
ตลาดตนยาง

0 486,000 540,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการป้องกันโรคอุบัติใหมและ
โรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากสัตว์ปีกเป็นพาหนะนํา
โรค

0 60,000 60,000 0 % 60,000

คาใชจายโครงการป้องกันและควบคุม
พาหนะนําโรค(จางเหมาเอกชนจํากัดหนู)

0 120,000 144,000 0 % 144,000

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:45 หนา : 143/147

Windows 10
Typewriter
167



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใชจายในการดําเนินงานป้องกันและควบ
คุมพาหนะนําโรค (จํากัดหนูและแมลงสาป)

120,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งอินเตอร์สําหรับตลาดสด
เทศบาลเมืองทุงสง จํานวน 1 ระบบ

0 140,598 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 80,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,026,700 1,347,803 1,444,000 644,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 12,589 11,853.45 12,000 0 % 12,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 28,000 0 % 28,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 12,589 11,853.45 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 1,039,289 1,359,656.45 1,484,000 684,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 0 33,000 0 0 % 0

ตูแชอาหาร 0 35,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 22,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 90,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 90,000 0 0
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รวมงานตลาดสด 1,039,289 1,449,656.45 1,484,000 684,000
งานโรงฆ่าสัตว์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,049,676.08 2,160,000 2,160,000 -7.69 % 1,993,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 227,741.78 240,000 240,000 -16.67 % 200,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,277,417.86 2,400,000 2,400,000 2,193,800
รวมงบบุคลากร 2,277,417.86 2,400,000 2,400,000 2,193,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

36,000 36,000 36,000 -97.22 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 36,000 36,000 36,000 1,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายโครงการจางเหมาบริการเอกชน 
(รายบุคคล) ยามรักษาการณ์

194,680 0 0 0 % 0

คาใชจายโครงการจางเหมาบริการ
เอกชน(รายบุคคล) ยามรักษาการณ์โรงฆา
สัตว์

0 194,400 216,000 -100 % 0
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คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน
สัตวแพทย์

0 288,000 0 0 % 0

คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานสัตว์แพทย์

265,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

0 54,991 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 459,680 537,391 216,000 0
รวมงบดําเนินงาน 495,680 573,391 252,000 1,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูเย็น 0 18,200 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 18,200 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการตอเติมรั้วโรงฆาสัตว์ 0 458,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 458,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 476,200 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 2,773,097.86 3,449,591 2,652,000 2,194,800
รวมแผนงานการพาณิชย์ 4,109,530.55 5,708,857.33 4,416,000 2,878,800

รวมทุกแผนงาน 432,794,646.11 455,677,720.03 549,485,300 570,033,400
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อําเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 570,033,400 บาท แยกเป็น 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 93,319,400 บาท
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งบกลาง รวม 93,319,400 บาท
งบกลาง รวม 93,319,400 บาท
ค่าชําระหนี้เงินกู้ จํานวน 29,050,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าชําระหนี้เงินต้นเงินกู้ ดังนี้
 1. ค่าชําระเงินต้นหนี้ เงินกู้ กสท. โครงการต่างๆ
รวม 7 โครงการ ปีที่ 9 ตามสัญญาเงินกู้เลขที่
889/47/2554 ลงวันที่ 7 มี.ค. 54  และบันทึก
ต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 18 ก.ย. 63
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี
 2. ค่าชําระเงินต้นหนี้ เงินกู้ กสท. โครงการต่างๆ
รวม 5 โครงการ ปีที่ 12 ตามสัญญาเงินกู้เลขที่
890/48/54 ลงวันที่ 7 มี.ค. 54  และบันทึกต่อท้าย
สัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 7 ต.ค. 54 และบันทึก
ต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 18 ก.ย. 63
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 12 ปี
 3. ค่าชําระเงินต้นหนี้ เงินกู้ กสท. โครงการต่างๆ
รวม 13 โครงการ ปีที่ 10 ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 
922/80/2554 ลงวันที่ 6 พ.ค. 54 และบันทึกต่อ
ท้ายสัญญา ลงวันที่ 7 ก.พ. 55  และบันทึกต่อท้าย
สัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 18 ก.ย. 63
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี 
 4. ค่าชําระเงินต้นหนี้ เงินกู้ กสท. โครงการต่างๆ
รวม 2 โครงการ ปีที่ 12 ตามสัญญาเงินกู้เลขที่
929/87/2554 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 54 และบันทึก
ต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 18 ก.ย. 63
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี
 5. ค่าชําระเงินต้นหนี้ เงินกู้ กสท.เพื่อจัดซื้อรถพ่วง
สุขาเคลื่อนที่และซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ปีที่ 11 ตาม
สัญญาเงินกู้เลขที่ 930/88/54 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 54
 และบันทึกต่อท้ายสัญญา ลงวันที่  20 ธ.ค. 54 
และบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 18 ก.ย. 63
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 12 ปี
  6. ค่าชําระเงินต้นหนี้ เงินกู้ กสท. โครงการต่างๆ
รวม16 โครงการ ปีที่ 8 ตามสัญญาเงินกู้เลขที่
951/109/2554 ลงวันที่ 11 ก.ค. 54   และบันทึก
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ต่อท้ายสัญญา ลงวันที่ 9 พ.ย. 58 และบันทึกต่อท้าย
สัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 18 ก.ย. 63
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี
 7. ค่าชําระเงินต้นหนี้ เงินกู้ กสท. โครงการต่างๆ
รวม 2 โครงการ ปีที่ 11 ตามสัญญาเงินกู้เลขที่
958/116/2554 ลงวันที่ 26 ก.ค. 54 และบันทึก 
ต่อท้ายสัญญา ลงวันที่ 18 ก.ย. 55  และบันทึก 
ต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 18 ก.ย. 63
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี
 8. ค่าชําระเงินต้นหนี้ เงินกู้ กสท.โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งคลองท่าเลา ปีที่ 10 ตามสัญญา
เงินกู้เลขที่ 1040/47/2555 ลงวันที่ 10 ม.ค. 55
 และบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 5 ส.ค.56
และบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 18 ก.ย. 63
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี
 9. ค่าชําระเงินต้นหนี้ เงินกู้ กสท.โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟลด์ติกคอนกรีตท่อระบายน้ําทางเท้า
และเกาะกลางถนนสายทุ่งสง-นครศรีฯ ปีที่ 6
ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1553/100/2558 ลงวันที่ 
4 ส.ค.58 และบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 
ลงวันที่ 23 ม.ค. 60 และบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ 
ลงวันที่ 18 ก.ย. 63 กําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี
 10. ค่าชําระเงินต้นหนี้ เงินกู้ กสท.โครงการปรับปรุง
ตลาดสด ชั้น 2 พร้อมปรับปรุงถนนภายในและ
กายนอกพร้อมเพิ่มบันไดเลื่อนหน้าหลัง ปีที่ 5
ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1540/107/2558 ลงวันที่
27 ส.ค.58 และบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ 
ลงวันที่ 27 ส.ค. 61 และบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ 
ลงวันที่ 18 ก.ย. 63 กําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี
 11. ค่าชําระเงินต้นหนี้ เงินกู้ กสท.โครงการก่อสร้าง
ต่างๆ จํานวน 8 โครงการ ปีที่ 5 ตามสัญญาเงินกู้
เลขที่ 1628/71/2559 ลงวันที่ 11 พ.ค.59 และ
บันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 31 ส.ค. 61
และบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 18 ก.ย. 63
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี 
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  12. ค่าชําระเงินต้นหนี้ เงินกู้ กสท.โครงการก่อสร้าง
อาคารสํานักงาน (อาคาร2) ปีที่ 4 ตามสัญญาเงินกู้
เลขที่ 1791/111/2560 ลว.17 ส.ค. 60 และบันทึก
ต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 18 ก.ย. 63
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี 
 13. ค่าชําระเงินต้นหนี้ เงินกู้ กสท.โครงการต่างๆ รวม
9 โครงการ ปีที่ 1 ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 
2147/35/2564 ลงวันที่ 14 ก.ค.64 และ
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี 
 14. ค่าชําระเงินต้นหนี้ เงินกู้ กสท.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
อาคารเก่า ปีที่ 1 ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 
2158/6/2565 ลงวันที่ 2 พ.ย.64 และ
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี 
 15 ค่าชําระเงินต้นหนี้
 เงินกู้ธนาคารกรุงไทยงวดที่ 10 ซึ่งได้รับอนุมัติให้กู้
จากผู้มีอํานาจตามหนังสือจังหวัด ที่ นศ 0037/25149 
ลงวันที1่7 ก.ย. 52 อัตราดอกเบี้ย 1.75 ต่อปี
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 20 ปี (กองคลัง)

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 6,547,000 บาท
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เพื่อจ่ายเปนค่าชําระหนี้เงินกู้ ค่าชําระดอกเบี้ย ดังนี้
 1. ค่าชําระดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ กสท. โครงการต่างๆ
รวม 7 โครงการ ปีที่ 9 ตามสัญญาเงินกู้เลขที่
889/47/2554 ลงวันที่ 7 มี.ค. 54  และบันทึก
ต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 18 ก.ย. 63
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี
 2. ค่าชําระดอกเบี้ยหนี้ เงินกู้ กสท. โครงการต่างๆ
รวม 5 โครงการ ปีที่ 12 ตามสัญญาเงินกู้เลขที่
890/48/54 ลงวันที่ 7 มี.ค. 54  และบันทึกต่อท้าย
สัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 7 ต.ค. 54 และบันทึก
ต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 18 ก.ย. 63
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 12 ปี
  3. ค่าชําระดอกเบี้ยหนี้ เงินกู้ กสท. โครงการต่างๆ
รวม 13 โครงการ ปีที่ 10 ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 
922/80/2554 ลงวันที่ 6 พ.ค. 54 และบันทึกต่อ
ท้ายสัญญา ลงวันที่ 7 ก.พ. 55  และบันทึกต่อท้าย
สัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 18 ก.ย. 63
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี 
 4. ค่าชําระดอกเบี้ยหนี้ เงินกู้ กสท. โครงการต่างๆ
รวม 2 โครงการ ปีที่ 12 ตามสัญญาเงินกู้เลขที่
929/87/2554 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 54 และบันทึก
ต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 18 ก.ย. 63
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี
 5. ค่าชําระดอกเบี้ยหนี้ เงินกู้ กสท.เพื่อจัดซื้อรถพ่วง
สุขาเคลื่อนที่และซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ปีที่ 11 ตาม
สัญญาเงินกู้เลขที่ 930/88/54 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 54
 และบันทึกต่อท้ายสัญญา ลงวันที่  20 ธ.ค. 54 
และบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 18 ก.ย. 63
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 12 ปี
 6. ค่าชําระดอกเบี้ยหนี้ เงินกู้ กสท. โครงการต่างๆ
รวม16 โครงการ ปีที่ 8 ตามสัญญาเงินกู้เลขที่
951/109/2554 ลงวันที่ 11 ก.ค. 54   และบันทึก
ต่อท้ายสัญญา ลงวันที่ 9 พ.ย. 58 และบันทึกต่อท้าย
สัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 18 ก.ย. 63
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี
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 7. ค่าชําระดอกเบี้ยหนี้ เงินกู้ กสท. โครงการต่างๆ
รวม 2 โครงการ ปีที่ 11 ตามสัญญาเงินกู้เลขที่
958/116/2554 ลงวันที่ 26 ก.ค. 54 และบันทึก 
ต่อท้ายสัญญา ลงวันที่ 18 ก.ย. 55  และบันทึก 
ต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 18 ก.ย. 63
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี
 8. ค่าชําระดอกเบี้ยหนี้ เงินกู้ กสท.โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งคลองท่าเลา ปีที่ 10 ตามสัญญา
เงินกู้เลขที่ 1040/47/2555 ลงวันที่ 10 ม.ค. 55
 และบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 5 ส.ค.56
และบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 18 ก.ย. 63
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี
 9. ค่าชําระดอกเบี้ยหนี้ เงินกู้ กสท.โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟลด์ติกคอนกรีตท่อระบายน้ําทางเท้า
และเกาะกลางถนนสายทุ่งสง-นครศรีฯ ปีที่ 6
ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1553/100/2558 ลงวันที่ 
4 ส.ค.58 และบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 
ลงวันที่ 23 ม.ค. 60 และบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ 
ลงวันที่ 18 ก.ย. 63 กําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี
 10. ค่าชําระดอกเบี้ยหนี้ เงินกู้ กสท.โครงการปรับปรุง
ตลาดสด ชั้น 2 พร้อมปรับปรุงถนนภายในและ
กายนอกพร้อมเพิ่มบันไดเลื่อนหน้าหลัง ปีที่ 5
ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1540/107/2558 ลงวันที่
27 ส.ค.58 และบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ 
ลงวันที่ 27 ส.ค. 61 และบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ 
ลงวันที่ 18 ก.ย. 63 กําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี
 11. ค่าชําระดอกเบี้ยหนี้ เงินกู้ กสท.โครงการก่อสร้าง
ต่างๆ จํานวน 8 โครงการ ปีที่ 5 ตามสัญญาเงินกู้
เลขที่ 1628/71/2559 ลงวันที่ 11 พ.ค.59 และ
บันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 31 ส.ค. 61
และบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 18 ก.ย. 63
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี 
 12. ค่าชําระดอกเบี้ยหนี้ เงินกู้ กสท.โครงการก่อสร้าง
อาคารสํานักงาน (อาคาร2) ปีที่ 4 ตามสัญญาเงินกู้
เลขที่ 1791/111/2560 ลว.17 ส.ค. 60 และบันทึก
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ต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 18 ก.ย. 63
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี 
 13. ค่าชําระดอกเบี้ยหนี้ เงินกู้ กสท.โครงการต่างๆ รวม
9 โครงการ ปีที่ 1 ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 
2147/35/2564 ลงวันที่ 14 ก.ค.64 และ
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี 
 14. ค่าชําระดอกเบี้ยหนี้ เงินกู้ กสท.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
อาคารเก่า ปีที่ 1 ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 
2158/6/2565 ลงวันที่ 2 พ.ย.64 และ
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี 
 15. ค่าชําระดอกเบี้ยหนี้ เงินกู้ธนาคารกรุงไทย
งวดที่ 10 ซึ่งได้รับอนุมัติให้กู้จากผู้มีอํานาจ
ตามหนังสือจังหวัด ที่ นศ 0037/25149 
ลงวันที1่7 ก.ย. 52 อัตราดอกเบี้ย 1.75 ต่อปี
กําหนดส่งใช้คืนภายใน 20 ปี (กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 2,293,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แก่สานักงาน
ประกันสังคมโดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
ที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างครูตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ทมี่ ท 0809.4/ว 22042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 30,655,200 บาท
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- เพื่อจ่ายเปนสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และได้ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุของเทศบาลไว้แล้วตามภารกิจถ่าย
โอน มาตรา16 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ
จ่ายให้ผู้สูงอายุตามโครงการสมทบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 198
  ลําดับที่ 1
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองสวัสดิการสังคม

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 5,498,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพื่อรับรองการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการที่
มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ และขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพคนพิการของเทศบาลไว้แล้ว ตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16
 แห่ง พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้่ยความพิการให้แก่คนพิการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และจ่ายให้คน
พิการ ตามโครงการสมทบเบี้ย ยังชีพคนพิการ
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 198
 ลําดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองสวัสดิการสังคม
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 384,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้
รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542 และจ่ายให้ผู้ป่วยเอดส์ ตามโครงการสมทบเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 198
 ลําดับที่ 1
 - ตั่งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองสวัสดิการสังคม

เงินสํารองจ่าย จํานวน 4,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น 
หรือกรณีป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด
สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเปนส่วนรวมได้ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 2563 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม2564 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทสี่  ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น 
แผงกั้นจราจรแผงพลาสติกใส่น้า ยางชะลอความเร็วรถ เปนต้น 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคมเทศบาลนครและเมืองแห่งประเทศไทย จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคมเทศบาลนครและเมือง 
แห่งประเทศไทย ที่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล

ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยข้อ16
โดยต้องชําระไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง
ในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และ
เงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ไม่เกิน 750,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 1,381,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญในอัตรา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของข้าราชกา
รส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20
เมษายน 2563 ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 2,773,100 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินบาเหน็จสําหรับลูกจ้างประจําที่มีสิทธิได้รับ
เงินบําเหน็จโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2542 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 
เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสพอันตราย เจ็บป่วย 
ตายหรือสูญหายอันเนื่องจากการทํางานให้แก่นายจ้าง
โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี
- เปนไปตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองคลัง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 9,397,100 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบเข้าเปนกองทุนบาเหน็จบานาญของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และแก้ไขเพ่่มเติม ตามกฎ
กระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณราย
จ่ายประจําปีสมทบเข้าเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญช้าราชการส่วน
ท้องถ่่น พ.ศ.2563 ข้อ 3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
บําเห็นจบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่่น พ.ศ.2564 ข้อ 7 และ
ข้อ 8 โดยคํานวณตั้งจ่ายเทศบาลเมือง ในอัตราร้อยละ 3 ของงบ
ประมาณรายรับทุกประเภทประจําปี และมิให้นํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน มารวม
คํานวณ (313,233,600,300 x 3 % = 9,397,008 ) จึงขอตั้งจ่าย
ไว้  9,397,100  บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จ บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ
.2546 และหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0819.2/ว1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองทุ่งสง 
ตามนโยบายรัฐบาลสนับสนุนการดําเนินงานสวัสดิการชุมชนที่
ประชาชนออมทรัพย์ร่วมกับจัดตั้งเปนกองทุนสวัสดิการชุมชน
เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมในการพัฒนา
สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยหลักการประชาชนออม 1 ส่วน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบเปนไปด้วยความอิสระ
ตามศักยภาพทางการคลัง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวัน 20 สิงหาคม  2553
 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 383 ลงวันที่ 23
 กุมภาพันธ์  2559 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดําเนินงาน
สวัสดิการชุมชน ตามตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ
 0023.3/ว 1822 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองสวัสดิการสังคม

เงินสมทบกองทุนหลักประสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 590,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าสมทบกองทุนหลักประสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือ
พื้นที่ตาามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองสาธารณสุขและส่่งแวดล้อม
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 34,645,400 บาท

งบบุคลากร รวม 26,028,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 6,208,600 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,429,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และรอง
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง และรองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง
และรองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ2554 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 513,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก
เทศมนตรีเมืองทุ่งสงและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 3,563,700 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง รองประธานสภาเทศบาล
เมืองท่่งสง เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองท่่งสง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ2554 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 19,819,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 12,989,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี พนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ พนักงานเทศบาล ดังนี้
        1) สํานักปลัดเทศบาล จํานวน  7,070,800  บาท
        2) กองยุทธศาตร์และงบประมาณ จํานวน 448,900 บาท
        3) กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 5,469,300 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 388,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนเปนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานเทศบาล ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ
           1) สํานักปลัดเทศบาล จํานวน  321,600 บาท
            2) กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 67,200 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 496,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับ
สูงตําแหน่งปลัดเทศบาล  ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับ
กลาง ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล เงินประจําตําแหน่งประเภท
อํานวยการท้องถิ่นระดับกลาง  เงินประจําตําแหน่งประเภท
อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น 
        1) สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 375,600 บาท 
        2) กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 121,200 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 589,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา สํานักปลัดเทศบาล
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 5,110,700 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจากตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
        1) สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 2,744,700 บาท
        2) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 1,102,900
 บาท
        3) กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 1,263,100 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 244,700 บาท

- เพื่อนจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 
และระเบียบกระทรวงการกคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 
        1) สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 144,000 บาท
        2) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 56,900 บาท
        3) กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 43,800 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล

งบดําเนินงาน รวม 8,617,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 355,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่่น เช่น ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อํานวยการเลือกตั้ง 
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ
        1) สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
        2) กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 10,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ
กรรมการวิสามัญประจําสภาคณะต่าง ๆ ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
        1) สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
        2) กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 5,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
    - สํานักปลัดเทศบาล 72,000 บาท
    - กองการเจ้าหน้าที่่  72,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 129,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ผู้ที่มีสิทธิ
ในการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
        1) สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 99,000 บาท
        2) กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 30,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้ได้รับบํานาญ
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าใช้สอย รวม 6,917,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบการสื่อในการบริการ
ประชาชน

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาวิจัยโครงการ
พัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการบริการประชาชน
 (ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง หน้าที่ 294 ลําดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง(สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 85,100 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนส่วนกลาง ตามขอบเขต
งานที่เทศบาลกําหนดที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
เปนไปตามหนังสือ
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:52:13 หน้า : 20/232

Windows 10
Typewriter
191



ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
เมืองทุ่งสง

จํานวน 85,100 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามขอบเขตงานที่เทศบาล
กําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารธูปโภคและหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงว้นที่ 10 กรกฎาคม 
2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล

ค่าจ้างเหมาบริการดําเนินรายการทางสถานีวิทยุชุมชนเมืองทุ่งสง 
FM105.5MHz (ชื่อรายการเทศบาลพบประชาชน

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการดําเนินรายการ
ทางสถานีวิทยุชุมชนเมืองทุ่งสง FM105.5MHz (ชื่อรายการ
เทศบาลพบประชาชน) ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 293
  ลําดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองยุทธศาสตรฺ์และงบประมาณ
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ค่าจ้างเหมาบริการดูแลทําความสะอาดสํานักงานเทศบาลอาคาร 2 
ชั้น 3

จํานวน 85,100 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการค่าางเหมาบริการดูแล
ทําความสะอาดสํานักงานเทศบาลอาคาร 2 ชั้น 3
ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการเจ้าหน้าที่

ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมเทศบาล
เมืองทุ่งสง

จํานวน 85,100 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์
ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามขอบเขตงานที่เทศบาล
กําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามรเะเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ จํานวน 255,300 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการ ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารธูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
 มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม ระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการและประสานงานทั่วไป จํานวน 85,100 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการ
และประสานงานทั่วไป ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล

ค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานสารบรรณ จํานวน 85,100 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานสารบรรณ
ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล

ค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลบุคลากรภาครัฐ จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการเจ้าหน้าที่

ค่าจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ค่าจ้างเหมาบริการ
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง หน้าที่ 294 ลําดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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ค่าจ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนเทศบาล
เมืองทุ่งสง

จํานวน 170,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามขอบเขตงาน
ที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล

ค่าจ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานทะเบียน
ราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง

จํานวน 85,100 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามขอบเขตงานที่
เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร

ค่าจ้างเหมาบริการเอกชนประจําศูนย์บริการรับเรื่องต่างๆ เทศบาล
เมืองทุ่งสง

จํานวน 85,100 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเอกชนประจําศูนย์บริการ
รับเรื่องต่างๆ เทศบาลเมืองทุ่งสง ตามขอบเขตงาน
ที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล งานนิติการ
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ค่าเช่ารถยต์ส่วนกลางรถตู้ 12 ที่นั่ง ขนาด 1 ตัน เกียร์อัตโนมัติ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี

จํานวน 571,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง รถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง 
ขนาด 1 ตัน ดีเซล 2.8 เกียร์อัตโนมัติ ปริมาตรกระบอกสูบ 
2,400 ซีซี จํานวน 2 คัน โดยก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
เปนระยะเวลา 5 ปี 
ซึ่งก่อหนี้ผูกพันตามสัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 115/2564 
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2569 จํานวน 2,855,760 บาท รายละเอียด
ดังนี้
       - ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เปนเงิน 571,152 บาท
       -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เปนเงิน 571,152 บาท
       -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เปนเงิน 571,152 บาท
        -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เปนเงิน 571,152 บาท
        -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เปนเงิน 571,152 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
กค 0406.4/ว64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 286 ลําดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลางรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระ
บอบสูบ 2,982 ซีซี

จํานวน 361,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง รถตู้โดยสาร 
12 ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 2,982 ซีซี 
จํานวน 2 คัน โดยก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
เปนระยะเวลา 5 ปี ซึ่งก่อหนี้ผูกพันตามสัญญาเช่ารถยนต์
เลขที่ 411/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 11 มิถุนายน 2566 จํานวน 2,291,400 บาท 
รายละเอียด ดังนี้
 - ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เปนเงิน 482,400 บาท
 -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนเงิน 482,400 บาท
 -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนเงิน 482,400 บาท  
 -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เปนเงิน 482,400 บาท
 - ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.2565-11 มิถุนายน 2566)
 เปนเงิน 361,800 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
กค 0406.4/ว64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 286 ลําดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลางรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ํากว่า 2,400 ซีซี

จํานวน 115,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลางรถตู้โดยสาร 
12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กว่า 2,400 ซีซี 
จํานวน 1 คัน โดยก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเปนระยะ
เวลา 5 ปี ซึ่งก่อหนี้ผูกพันตามสัญญาเช่ารถยนต์ 
เลขที่ 328/2561 ลงวันที่ 15 เมษายน 2561 
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 เมษายน 2566 จํานวน 907,500 บาท
รายละเอียด ดังนี้
 - ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เปนเงิน 198,000 บาท
 -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เปนเงิน 198,000 บาท
 -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนเงิน 198,000 บาท
 -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนเงิน 198,000 บาท
  - ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เปนเงิน  198,000 บาท
 -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.2565-31 เมษายน 2566)
 เปนเงิน 115,500 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
กค 0406.4/ว64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 286 ลําดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ปริมาตร
กระบอกสอบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี

จํานวน 117,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล)
แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน โดยก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณเปนระยะเวลา 5 ปี ซึ่งก่อหนี้ผูกพันตามสัญญา
เช่ารถยนต์ เลขที่ 115/2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 
จํานวน 585,840  บาท รายละเอียด ดังนี้
       - ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เปนเงิน 117,168 บาท
       -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เปนเงิน 117,168 บาท
       -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เปนเงิน 117,168 บาท
        -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เปนเงิน 117,168 บาท
        -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เปนเงิน 117,168 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
กค 0406.4/ว64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 286 ลําดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 
4 ล้อแบบดับเบิลแคบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี

จํานวน 119,700 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิลแคบ ปริมาตร
กระบอกสูบ 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน โดยก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณเปนระยะเวลา 5 ปี ซึ่งก่อหนี้ผูกพันตาม
สัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 411/2562 ลงวันที่ 12 
มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 มิถุนายน 
2566 จํานวน 758,100 บาท รายละเอียด ดังนี้
 - ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เปนเงิน 159,600 บาท
 -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนเงิน 159,600 บาท
 -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนเงิน 159,600 บาท
 -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เปนเงิน 159,600 บาท
  -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.2565-11มิถุนายน 2566)
 เปนเงิน 119,700 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
กค 0406.4/ว64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 286 ลําดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี

จํานวน 205,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิลแคบ ปริมาตร
กระบอกสูบ 2,400 ซีซี จํานวน 2 คัน โดยก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณเปนระยะเวลา 5 ปี ซึ่งก่อหนี้ผูกพันตาม
สัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 411/2562 ลงวันที่ 12 
มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 มิถุนายน 
2566 จํานวน 1,299,600 บาท รายละเอียด ดังนี้
 - ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เปนเงิน 273,600 บาท
 -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนเงิน 273,600 บาท
 -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนเงิน 273,600 บาท
 -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เปนเงิน 273,600 บาท
 -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.2565-11 มิถุนายน 2566)
 เปนเงิน 205,200 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
กค 0406.4/ว64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 286 ลําดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับ
เบิลแคบ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี

จํานวน 1,007,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํา่กว่า 2,400 ซีซี จํานวน 5 คัน 
โดยก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเปนระยะเวลา 5 ปี 
ซึ่งก่อหนี้ผูกพันตามสัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 115/2564 
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2569 จํานวน 5,039,400 บาทรายละเอียด 
ดังนี้
  - ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เปนเงิน 1,007,880 บาท
  -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เปนเงิน 1,007,880 บาท
  -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เปนเงิน 1,007,880 บาท
  -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เปนเงิน 1,007,880 บาท
  -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เปนเงิน 1,007,880 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
กค 0406.4/ว64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 286 ลําดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลางรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับ
เบิลแคบปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี

จํานวน 661,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกดีเซล 
ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคบ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จํานวน 7 คัน 
โดยก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเปนระยะเวลา 5 ปี 
ซึ่งก่อหนี้ผูกพันตามสัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 328/2561
ลงวันที่ 15 เมษายน 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 
เมษายน 2566 จํานวน 5,197,500 บาท รายละเอียด ดังนี้
  - ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เปนเงิน 1,134,000 บาท
   -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เปนเงิน 1,134,000 บาท
  -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนเงิน 1,134,000 บาท
  -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนเงิน 1,134,000 บาท
   - ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เปนเงิน  1,134,000 บาท
  -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.2565-31 เมษายน 2566)
 เปนเงิน 661,500 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
กค 0406.4/ว64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 286 ลําดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
สารสนเทศของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  (ตามขอบเขต
งานที่เทศบาลกําหนด)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  เทศบาลเมือง
ทุ่งสง หน้า 294   ลําดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 380,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่น
พับ ใบปลิว โปสเตอร์ ไวนิล ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดี ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ค่าติดตั้งเครื่อง รับสัญญาณต่าง ๆ 
ค่าจัดทําวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ค่าไวนิลโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและป้ายไว
นิลที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
       1) สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 150,000 บาท
        2) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 150,000 บาท
        3) กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 80,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 370,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่ารับรอง และค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
เทศลาล เปนค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเปนต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ
การรับรอง เพื่อเปนค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยื่ยมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้
จริงในปีที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้
เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคล
ผู้ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําละเมิด
ของเจ้าหน้าที่เทศบาล เปนไปตามตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักรของนายก/รองนายก/ที่ปรึกษา/เลขานุการ/
สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิเบิกจ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ
        1) สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 300,000 บาท
        2) กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 50,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเข้าหน้ที่ท้องถ่่น พ.ศ.2557, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2089 ลงวันที่ 12
 เมษายน 2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ
        1) สํานักปลัดเทศบาล 80,000 บาท
        2) กองการเจ้าหน้าที่ 20,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล 
เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกึ่ยวของในการจัดงานวันเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้่าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 291 
ลําดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล

โครงการจิตอาสา"เราทําความดีด้วยหัวใจ"ตามแนวพระราชดําริพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานพัฒนา
จิตอาสา เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าจ้างเหมาบริการ,
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัด
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว1347
ลว 19 พ.ค.2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 290 ลําดับที่ 3 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล
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โครงการฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยง เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร,ค่าเอกสาร,ค่าวัสดุ,
ค่าของขวัญของรางวัล,ค่าที่พักวิทยากร,ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค
.2560เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าเช่าพักของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ.2553
- เปนไปตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 313 
ลําดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล
งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน สํานักปลัดเทศบาล
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงานจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสง

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสง เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ
วิทยากร,ค่าเอกสาร,ค่าวัสดุ,ค่าของขวัญของรางวัล,ค่าที่พัก
วิทยากร,ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเปน
ในการฝึกอบรม ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค
.2560เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าเช่าพักของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ....ลําดับที่ ....
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองการเจ้าหน้าที่
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โครงการพัฒนาระบบบริการประชาชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
พัฒนาระบบบริการประชาชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าพาหนะวิทยากร,ค่าเอกสาร,ค่าวัสดุ,ค่าของขวัญของรางวัล,
ค่าที่พักวิทยากร,ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2224 ลว 19
ต.ค.2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าเช่าพักของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ.2553
- เปนไปตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 297 
ลําดับที่ 11
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล กรณีครบวาระ
ได้แก่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทําแผนพับ ไวนิล ตลอดจน
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0809.4
/ว3992ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 320 
ลําดับที่ 3 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:52:13 หน้า : 39/232

Windows 10
Typewriter
210



โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าจ้างเหมาบริการ,
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว1347 
ลว 19 พ.ค.2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 289
ลําดับที่ 2 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล
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โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและสร้างจิตสํานึก
พลเมืองที่ดี

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และสร้างจิตสํานึก
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร,ค่าเอกสาร,
ค่าวัสดุ,ค่าของขวัญของรางวัล,ค่าที่พักวิทยากร,ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเปนในการฝึกอบรมฯลฯ 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค
.2560เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าเช่าพักของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ.2553
- เปนไปตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า320 ลําดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล
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โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหารและสมาชิกเทศบาล
เมืองทุ่งสง

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
อบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร,ค่าเอกสาร,ค่าวัสดุ,
ค่าของขวัญของรางวัล,ค่าที่พักวิทยากร,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค
.2560เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าเช่าพักของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ.2553
- เปนไปตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 318 ลําดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)

จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ
วิทยากร,ค่าเอกสาร,ค่าวัสดุ,ค่าของขวัญของรางวัล,ค่าที่พัก
วิทยากร,ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเปน
ในการฝึกอบรม ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค
.2560เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าเช่าพักของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ....ลําดับที่ ....
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองการเจ้าหน้าที่
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมือง
ทุ่งสง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรในสังกัดเทศบาล  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าพาหนะวิทยากร,ค่าเอกสาร,ค่าวัสดุ,ค่าของขวัญของรางวัล,
ค่าที่พักวิทยากร,ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เปนไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค
.2560เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าเช่าพักของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ.2553
- เปนไปตามแผนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 311 ลําดับที1่1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล
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โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรในสังกัดเทศบาล  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าพาหนะวิทยากร,ค่าเอกสาร,ค่าวัสดุ,ค่าของขวัญของรางวัล,
ค่าที่พักวิทยากร,ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค
.2560เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าเช่าพักของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ.2553
- เปนไปตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 326 ลําดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล
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โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเสริมสร้าง
หลักธรรมาภิบาล

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
อบรมให้ความรู้ระเบียบปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสฯ เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร,ค่าเอกสาร,ค่าวัสดุ,
ค่าของขวัญของรางวัล,ค่าที่พักวิทยากร,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค
.2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าเช่าพักของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ.2553
- เปนไปตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 284 ลําดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล

ค่าวัสดุ รวม 950,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนรายจ่ายสําหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเองหรือ
กรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เปนต้น อาทิเช่น 
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด กระดาษ ปากกา กระดาษคาร์บอน
แฟ้มซองสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ สมุดประวัติ
ข้าราชการ ตรายาง ธงชาติ น้ําดื่ม ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ เปนต้น 
        - สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
        - กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน   100,000 บาท
- ตั้งจ่ายเงินรายได้ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนรายจ่ายสําหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณี
อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ
เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชามช้อน ส้อม แก้วน้า
จานรอง ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
        - กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน  20,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อเปนรายจ่ายสําหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณี
อื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ฝนวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ
เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถ่านแก๊สหุงต้ม นํา่มัน
จาระบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ และเปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีทเ่่ บิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย
วัสดุ และสาธารณูปโภค
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สํานักปลัดเทศบาล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อเปนรายจ่ายสําหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือ
กรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ,เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์,ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ,แผ่นกรองแสง ,กระดําษ
ต่อเนื่อง สํายเคเบิล ,แป้นพิมพ์,เมนบอร์ด ,เมมโมรี่ชิป 
เมาส์เปนต้น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯและเปนไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมกํารปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
.1095 ลงวันที่ 28 พฤษภําคม 2564 
        1) สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 150,000 บาท
        2) กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 100,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 395,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบริการโทรศัพท์  รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบํารุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ  
        1) สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 220,000 บาท
        2) กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 10,000 บาท
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบริการส่งไปรษณีย์ ส่งธนาณัติ ค่าพัสดุภัณฑ์
ซื้อดวงตราไปรษณียากร จดหมายต่างๆ สําหรับติดต่อ
งานราชการ เปนต้น สํานักปลัดเทศบาล
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการเจ้าหน้าที่

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 9,647,500 บาท
งบบุคลากร รวม 3,929,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,929,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,809,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
ในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนเปนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน 
ของพนักงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร และพนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 938,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่
ในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 10,100 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มแก่พนักงานจ้าง และเงินค่าครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 5,224,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 156,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 34,600 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจําสังกัดกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ ผู้มีสิทธิในการเบิกจ่าย ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ 
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 4,650,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

จํานวน 180,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลปญหา ความต้องการของประชาชน ข้อมูล
พื้นฐาน ข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลสถิติต่าง ๆ (ตามขอบเขตงาน
ที่เทศบาลกําหนด)
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง หน้าที่ 295 ลําดับที่ 6 
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลสํารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมสําคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง

จํานวน 270,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัย "การศึกษารูปแบบการบริหาร
และแนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองทุ่งสงเปนองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นรูปแบบพิเศษ"

จํานวน 2,800,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัย"การศึกษารูปแบบการบริหาร
และแนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองทุ่งสง เปนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ"
 - ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง หน้าที่ 285 ลําดับที่ 4
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชน

จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง (ตามขอบเขตงานที่
เทศบาลกําหนด) 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม ระเบียบฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง หน้าที่ 295 ลําดับที่ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 380,000 บาท

- เพื่อเปนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ และค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ที่จําเปนซึ่งเกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการของ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
งานงบประมาณและเงินอุดหนุน งานวิจัยและประเมินผล 
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ที่จัดโดย อปท./ส่วนราชการ/องค์กรตามรัฐธรรมนูญ/
องค์การมหาชน/รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ที่ให้เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมและเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม ระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างที่มีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โครงการการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง 
เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร 
ค่าอาหารและน้ําดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
การประชุม ค่าจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมของ และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 325
ลําดับที่  1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ    
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โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนผังภูมินิเวศ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนผังภูมินิเวศ ในการส่งเสริมดําเนินการเกี่ยวกับการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก
วิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารและน้ําดื่ม 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตาม ระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมือง
ทุ่งสง  หน้า 298  ลําดับที่ 13 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบบูรณาการ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ เช่น
 ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร 
ค่าอาหารและน้ําดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทํา
เอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมือง
ทุ่งสง หน้า 308  ลําดับที่  4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรเพื่อพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแก่
บุคลากรเพื่อพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ค่า
พาหนะวิทยากร ค่าอาหารและน้ําดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)  เทศบาล
เมืองทุ่งสง หน้า 307  ลําดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสง ให้กับพนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้กับพนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร 
ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารและน้ําดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้
จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เทศบาลเมือง
ทุ่งสง หน้า 312   ลําดับที่ 1 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและจัด
ทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ค่าพาหนะ
วิทยากร ค่าอาหารและน้ําดื่ม 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 308
 ลําดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสู่ Thungsong Smart City

จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงาน 
"เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สู่ Thungsong Smart City ประจําปีงบประมาณ 2566
 เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ค่าพาหนะ
วิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่า
วัสดุ ฯลฯ ค่าอาหารและน้ําดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัด
ทําเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 310
   ลําดับที่ 10
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ค่าวัสดุ รวม 388,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุสํานักงาน อาทิเช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ สมุดกระดาษ ปากกา กระดาษคาร์บอน แฟ้ม ซอง สิ่งพิมพ์
ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตรายาง น้ําดื่ม ฯลฯ ที่สามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบ เปนต้น 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)"     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อาทิเช่น ถ่าน
ไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม ระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาดฯลฯ 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน คลัตช์  ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 26,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับ
รถส่วนกลางรวมที่ใช้ปฏิบัติภารกิจของเทศบาลเมืองทุ่งสง
 เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวสารกิจการ 
และข่าวสารของเทศบาล วารสาร รายงานกิจการ รายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย เอกสารเผยแพร่กิจกรรมประจําปี 
แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม 
ขาตั้งกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก หมึกเครื่องพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจาย
สัญญาณ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเปนค่าใช้จ่ายสําหรับให้ได้มาซึ่งบริการทางด้าน
โทรคมนาคมต่าง ๆได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการ
อินเตอร์เน็ต (INTERNET)ตลอดจนค่าโทรภาพ หรือโทรสาร
ค่าเทเล็กซ์ (TELEX) ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าสื่อสาร
อื่น ๆโดยให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ
ทางด้านโทรคมนาคม เปนต้น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 493,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 493,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 214,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 8 เครื่อง 
เพื่อใช้สําหรับสํานักงาน หน่วยงาน สํานัก/กอง/ฝ่าย/งาน
พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
 1) สํานักปลัดเทศบาล งานธุรการ จํานวน 1 เครื่อง
 3) กองคลัง  จํานวน 2 เครื่อง
 4) กองสวัสดิการสังคม จํานวน 2 เครื่อง
 5) กองช่างสุขาภิบาล จํานวน 1 เครื่อง
 6) กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 เครื่อง
 7) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว จํานวน 1 เครื่อง 
 - เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ICT)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 258,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 10 เครื่อง สําหรับ หน่วยงานสํานัก/กอง/
ฝ่าย/งาน ดังนี้    
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
 (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
    1) สํานักปลัดเทศบาล งานธุรการ จํานวน 1 เครื่อง
    2) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 เครื่อง
    3) กองคลัง  จํานวน 2 เครื่อง    
    4) กองการศึกษา จํานวน 1 เครื่อง   
    5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 2 เครื่อง
    6) กองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 เครื่อง
    7) กองช่างสุขาภิบาล จํานวน 1 เครื่อง
    8) กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 เครื่อง
 - เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ICT)
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในงานสํานักงาน
กองการศึกษา 
 - เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ICT)     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
14.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
10.4 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
- เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ICT) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง รวม 14,988,400 บาท
งบบุคลากร รวม 10,580,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,580,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,627,300 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ
 ของกองคลังพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 95,700 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนเปนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ ประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นระดับกลาง ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง เงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง เงินประจําตําแหน่ง 
ประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับต้น ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 913,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติงานในกองคลัง 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจําปี ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,711,300 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 112,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มแก่พนักงานจ้าง และเงินค่าครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 4,377,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 428,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:52:13 หน้า : 61/232

Windows 10
Typewriter
232



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการแก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง กองคลัง 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง
 ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 180,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจําสังกัดกองคลัง ผู้มีสิทธิในการเบิก
จ่าย ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ
 สังกัดกองคลัง ผู้มีสิทธิในการเบิกจ่าย ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 3,305,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ จํานวน 330,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการจัดทําฐานข้อมูล
ในการจัดเก็บรายได้(ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด)
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (LTAX3000) จํานวน 180,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) (ตามขอบเขตงานที่
เทศบาลกําหนด)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)

จํานวน 480,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
(ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดขนส่งย่อย จํานวน 180,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
บริเวณสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง (ตามขอบเขตงานที่
เทศบาลกําหนด)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,675,500 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่
     - ค่าประกันภัยรถราชการของเทศบาล
     - ค่าประกันอัคคีภัยบ้านพักพนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
(แฟลตการเคหะ)
     - ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าเช่าบ้านพักพนักงาน
เทศบาลจากการเคหะแห่งชาติ ฯลฯ)
     - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานและ
สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ
     - ค่าธรรมเนียมเช่าที่ราชพัสดุ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
     - ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหนังสือ/รายงานต่างๆ
     - ค่าขนส่ง/ระวางรถบรรทุก
     - ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคล
ผู้ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําละเมิด
ของเจ้าหน้าที่เทศบาล ตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมินของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง

ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ที่จัดโดย อปท./ส่วนราชการ/องค์กรตามรัฐธรรมนูญ/องค์การ
มหาชน/รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ที่ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เข้ารับการฝึกอบรมและเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม ระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:52:13 หน้า : 65/232

Windows 10
Typewriter
236



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง ที่มีสิทธิ์เบิกจ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงบ
ประมาณ การเงิน การคลังและพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
การเงิน การคลังและพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าพาหนะวิทยากร,ค่าที่พักวิทยากร,
ค่าอหารและเครื่องดื่ม, ค่าเอกสาร, ค่าวัสดุ, ค่าของขวัญของ
รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดมท0808.2/
ว2224 ลว 19 ต.ค. 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการพ.ศ.2553
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 307
ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง
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ค่าวัสดุ รวม 534,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุสํานักงาน อาทิเช่น เครื่องเขียน
แบบพิมพ์ สมุดกระดาษ ปากกา กระดาษคาร์บอน แฟ้ม ซอง
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตรายาง น้ําดื่ม ฯลฯ 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ เปนต้น กองคลัง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อาทิเช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊ก
ไฟฟ้า ฯลฯ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  อาทิเช่นผง
ซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาเช็ดกระจก แปรง ไม้
กวาด กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง  ฯลฯ  ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับ ลูกปีน หัวเทียน หม้อน้ํารถยนต์ 
กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ที่สามารถ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิเช่น 
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา 
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ กองคลัง 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นหรือ
จํานบันทึกข้อมูล ,เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์,ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ ,แผ่นกรองแสง ,กระดําษต่อเนื่อง สํายเคเบิล ,
แป้นพิมพ์,เมนบอร์ด ,เมมโมรี่ชิป เมําส์เปนต้น และเปนไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมกํารปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว.1095 
ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
กองกลัง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 110,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบริการโทรศัพท์  รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบํารุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ  
ในกิจการของกองคลัง
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายสําหรับให้ได้มาซึ่งค่าบริการส่ง
ไปรษณีย์ ส่งธนาณัติ ซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าส่ง
พัสดุภัณฑ์ จดหมายต่างๆ สําหรับติดต่องานรารชการ เปน
ต้น กองคลัง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  
รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น 
ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  
เปนต้น ในกิจการของเทศบาล กองคลัง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

  -  เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลน้ําตกเพื่อดําเนินโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์การปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอทุ่งสง  
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง พ.ศ.2563 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 325
ลําดับที่ 2 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 451,300 บาท
งบบุคลากร รวม 346,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 346,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 346,300 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือน ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิ์เบิกจ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

โครงการฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยง) เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร,ค่าเอกสาร,ค่าวัสดุ,ค่าของขวัญ
ของรางวัล,ค่าที่พักวิทยากร,ค่าอาหารและเครื่องดื่มและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค
.2560เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าเช่าพักของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ....ลําดับที่ ....
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนรายจ่ายสําหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง
หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุสํานักงานต่างๆ 
เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เปนต้น อาทิเช่น
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด กระดาษ ปากกา กระดาษคาร์บอน
แฟ้มซองสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ เปนต้น
 ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นหรือ
จํานบันทึกข้อมูล ,เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์,ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ ,แผ่นกรองแสง ,กระดําษต่อเนื่อง สํายเคเบิล ,แป้น
พิมพ์,เมนบอร์ด ,เมมโมรี่ชิป เมําส์เปนต้น และเปนไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมกํารปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว.1095 ลงวัน
ที่ 28พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
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งานสารสนเทศ รวม 1,700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,700,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,700,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเช่าระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการสื่อสารมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ 
(Smart City)

จํานวน 1,700,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการสื่อสารมุ่งสู่
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เช่น ระบบบริการประชาชน ระบบ
ส่งข้อความ ระบบบริหารจัดการข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตามขอบเขตงานที่เทศบาล
กําหนด 
เปนไปตามระเบียบฯ
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 หน้าที่ 26 ลําดับที่ 2 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 2,056,400 บาท

งบบุคลากร รวม 508,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 508,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 349,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ประจําปี
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 15,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ของเทศบาล ที่ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบดําเนินงาน รวม 1,547,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 128,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย
งานบริการในสังกัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณ
สุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ลงวันที1่4
 มิถุนายน 2562 และตามระเบียบที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ
ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
และวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของงานเทศกิจ ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําของงานเทศกิจ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 1,359,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการจัดความเปนระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองใน
เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

จํานวน 1,359,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการจัดความเปนระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
และอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า สวิทซ์ไฟ หม้อแปลงอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถ
งานเทศกิจ  เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง หมวก
เข็มขัด เครื่องหมาย รองเท้า ถุงเท้า ถุงมือ ฯลฯ สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก หมึกเครื่องพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจาย
สัญญาณ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 15,318,200 บาท
งบบุคลากร รวม 7,091,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,091,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,415,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,279,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับ
ปรุง
ค่าตอบแทนพิเศษ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 396,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างของ
กอง
งานป้องกันฯ ตามประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาล (ก.ท.) 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 8,226,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 163,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ
วัน
หยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ของงานป้องกันฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําของงานป้องกันฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 7,183,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการกวาดขยะและรักษาความสะอาดอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 170,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมากวาดขยะและรักษา
ความสะอาด อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองสู่ 
Smart City

จํานวน 2,362,600 บาท

 - เพื่อเปนค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการพัฒนาเมืองสู่ Smart City  เช่น ค่าบริการสื่อและโทร
คมนาคม อาทิ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาณภาพ ฯลฯ
เปนไปตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เพื่อเปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
(พ.ศ.2566-2570) หน้า24 ลําดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 255,300 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามขอบ
เขตงานที่เทศบาลกําหนด 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ยามรักษาการณ์สถาน
ที่ราชการของเทศบาลเมืองทุ่งสง

จํานวน 4,169,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเอกชน(รายบุคคล)
ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งานป้องกันฯ
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ค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพยสิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดท
ำแผ่นพับ ใบปลิวป้ายไวนิล ค่าซักฟอก ค่าติดตั้งประปา
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ตลอดจนบุคคลภายนอกหรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องตามที่เทศบาลกําหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 งานป้องกัน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเข้าหน้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2089 ลงวันที่ 12
 เมษายน 2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งานเทศกิจ งานป้องกันฯ

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:52:13 หน้า : 78/232

Windows 10
Typewriter
249



โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

จํานวน 27,500 บาท

- เพื่อเปนค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
วัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกียวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 187 ลําดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

จํานวน 27,500 บาท

- เพื่อเปนาใช้จ่ายในการดําเนินการจัดตั้งศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์วัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าอาหารเครื่องดื่ม 
และใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกียวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้าที่ 187
ลําดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําตามจุดเสี่ยงภัยน้ําท่วมในเขตเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องสูบน้ําตามจุดเสี่ยง
ภัยน้ําท่วมในเขตเทศบาล ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง เครื่องสูบน้ํา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบ
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560-2570) หน้าที่ 163
ลําดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟเปนค่าอาหาร เครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่จําเปน 
ที่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
(พ.ศ.2560-พ.ศ.2570) หน้าที่  184 ลําดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปญหาอุทกภัยวาตภัยและดิน
ถล่มเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และแก้ไขปญหาอุทกภัยวาตภัยและดินถล่ม เมืองทุ่งสง
แบบบูรณาการเปนค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการอบรม และรายจ่ายอื่นที่จําเปน ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค
. 2560เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่
พักของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประ
เทศ พ.ศ.2549ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) หน้าที่  162 ลําดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร) ประจําปี เข่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,
ค่าวิทยากร,วัสดุอุปกรณ์ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถ่่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 185
 ลําดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในโรงเรียน
ในเขตเทศบาล (ยุว อปพร.)

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล
 (ยุว อปพร.) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าวุฒิบัตร 
ค่าอุปกรณ์สาธิต การฝึกอบรม เช่น ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
ค่าแก็สหุงต้ม ค่าเครื่องเคมีดับเพลิง ฯลฯ 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถ่่น(พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 185 ลําดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าวัสดุ รวม 860,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา และ
อื่นๆ
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า สวิทซ์ไฟ หม้อแปลงอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด สบู่
ผงซักฟอก น้ํายาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุหรือเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะ
 เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางรถ คลัตช์ ฯลฯ
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถ
งานป้องกันฯ  เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง หมวก
เข็มขัด เครื่องหมาย รองเท้า ถุงเท้า ถุงมือ ฯลฯ สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก หมึกเครื่องพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจาย
สัญญาณ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 290,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ ที่จําเปนในการให้
บริการ
ประชาชน เช่น ถังดับเพลิงเคมี สายดับเพลิง ฯลฯ เพื่อป้องกันและ

ระงับเหตุอัคคีภัย ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ ที่จําเปนในการให้บริการ
ประชาชน เช่น ถังดับเพลิงเคมี สายดับเพลิง ฯลฯ เพื่อป้องกันและ

ระงับเหตุอัคคีภัย ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต สําหรับงานป้องกันฯที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,190,900 บาท

งบบุคลากร รวม 2,981,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,981,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,826,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี 
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 70,500 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มต่าง ๆ ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน และเงินเพิ่ม
อื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด       
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหารกองการศึกษา 
นักบริหารการศึกษา ประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับสูง 
ระดับกลางและระดับต้น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ    
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 2,209,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 176,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนการตรวจ
ประเมินผลงานครู ค่าเบี้ยประชุม   ค่าตอบแทนกรรมการ
สอบแข่งขัน คัดเลือก หรือจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานอื่น ๆ ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานปฏิบัติงานในสํานักงานและได้ปฏิบัติงาน
นั้นนอกเวลาราชการในสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่
ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้อง
ปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกผลัดหรือกะของตน   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559       
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองการศึกษา    
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองการ
ศึกษา ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ    
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562      
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองการศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 84,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ     
 - เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน      
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 1,629,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลและรักษาความสะอาด
บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอําเภอทุ่งสง

จํานวน 102,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลและ
รักษาความสะอาดบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอําเภอทุ่งสง  (ตาม
ขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา   
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ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลางกองการศึกษา 
เทศบาลเมืองทุ่งสง

จํานวน 102,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานขับรถยนต์
ส่วนกลางกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง (ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด) 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 1,075,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าทรัพย์สินโครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 
ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี จํานวน 4 คัน โดยก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณเปนระยะเวลา 5 ปี ดังนี้     
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เปนเงิน  1,075,200  บาท     
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เปนเงิน  1,075,200  บาท     
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เปนเงิน  1,075,200  บาท     
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เปนเงิน  1,075,200  บาท     
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  เปนเงิน  1,075,200  บาท     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองการศึกษา

ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างจัดทําสําเนาต่าง ๆ  
ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ,  ค่าเช่าที่พัก, ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน, ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ,ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ฯลฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองการศึกษา

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษา
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557      
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการ
ศึกษา ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นค่าซ่อมครุภัณฑ์ต่าง ๆ
 ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เปนต้น      
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองการศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่พร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เปนต้น อาทิ
เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุดกระดาษ ปากกา กระดาษ
คาร์บอน แฟ้ม ซอง  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตรา
ยาง ธงชาติ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย
จ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไม้กวาด น้ํายาทํา
ความสะอาด  ฯลฯ    
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปีน หัวเทียนหม้อน้ํารถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ เปนต้น   
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 280,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง 
รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล 
น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ      
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   ตลับผงหมึก หมึก ฮาร์ดดิสก์ไดรน์ 
แป้นพิมพ์  เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card)  โปรแกรมส์คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์
ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบ
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 13,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 13,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าบริการโทรศัพท์  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงคู่
สายโทรศัพท์ ฯลฯ
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 180,233,400 บาท
งบบุคลากร รวม 107,965,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 107,965,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 79,917,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลประจําปี และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลประจําปี 
ของพนักงานครูเทศบาลในสังกัดโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองทุ่งสง
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 6,781,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มต่าง ๆ ได้แก่ เงินค่าตอบแทนรายเดือน
เงินค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ของพนักงาน
ครูเทศบาลในสังกัดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ผู้ได้รับอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ เงินเพิ่มพิเศษ
เพื่อการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้รับตามที่
กฎหมายกําหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองการศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 8,671,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินวิทยะฐานะแก่พนักงานครูเทศบาลในสังกัด
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทุ่งสง
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 504,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 15,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มต่างๆ ได้แก่ เงินค่าตอบแทนพิเศษของ
ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 11,581,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง (กอง
การศึกษา)
          - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  7,582,100  บาท      
         - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  3,999,400  บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 494,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้
แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง (กองการศึกษา)
         - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  288,000  บาท      
         - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  206,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 63,351,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนการตรวจ
ประเมินผลงานครู  ค้าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบแข่งขัน คัดเลือก หรือจ่ายเปนค่าตอบแทน
อื่นๆ ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 16,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานครู
เทศบาลในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563       
 - เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน      
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 58,344,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ (รายบุคคล) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง

จํานวน 102,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการ (รายบุคคล) งานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามขอบเขตงานที่เทศบาล
กําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลขับรถยนต์ประจําโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองท่่งสง

จํานวน 680,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลขับรถยนต์ประจําโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองท่่งสง ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล

จํานวน 204,300 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลจัดเก็บข้อมูลและ
บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
 ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา
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ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลดูแลรักษาความสะอาดโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง

จํานวน 1,021,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลดูแลรักษาความสะอาด
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามขอบเขตงานที่เทศบาล
กําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติการสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง

จํานวน 6,808,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติการสอนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลวัดชัย
ชุมพล

จํานวน 85,100 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล
วัดชัยชุมพล ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัด
โคกสะท้อน

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลโคกสะท้อน  เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร, ค่าเช่าที่พักวิทยากร, ค่าพาหนะวิทยากร, ค่าของที่
ระลึก, ค่าอาหารและน้ําดื่ม, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าเช่า
เหมารถ, ค่าเช่าสถานที่, ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าจ้างทําป้ายไว
นิล, ค่าจ้างถ่ายเอกสาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าเกียรติบัตร, และค่า
จ่ายใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่ 253  ลําดับที่ 16    
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557      
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล

จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการ
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร, ค่าที่พักวิทยากร,ค่าพาหนะวิทยากร, ค่าของที่ระลึก, 
ค่าอาหารและน้ําดื่ม, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าเช่าเหมารถ, 
ค่าเช่าสถานที่, ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าจ้างทําป้ายไวนิล, ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าเกียรติบัตร, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ฉบับทบทวน  หน้า 252 ลําดับที่ 15    
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา
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ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้าน
นาเหนือ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
บ้านนาเหนือ  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าที่พักวิทยากร, 
ค่าพาหนะวิทยากร, ค่าของที่ระลึก, ค่าอาหารและน้ําดื่ม, 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าเช่าเหมารถ, ค่าเช่าสถานที่, 
ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าจ้างทําป้ายไวนิล, ค่าจ้างถ่ายเอกสาร, 
ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าเกียรติบัตร, และค่าจ่ายใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 หน้าที่  253  ลําดับที่ 17 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนรีสอร์ท
อนุบาลทุ่งสง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการ 
ของนักเรียนโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลท่่งสง  เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร, ค่าที่พักวิทยากร, ค่าพาหนะวิทยากร, ค่าของที่ระลึก, 
ค่าอาหารและน้ําดื่ม, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าเช่าเหมารถ,
 ค่าเช่าสถานที่, ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าจ้างทําป้ายไวนิล, ค่าจ้าง
ถ่ายเอกสาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าเกียรติบัตร และค่าจ่ายใช้จ่าย
อื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ  
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่  254  ลําดับที่ 19      
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดับประเทศ และการจัดงานมหกรรมการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดับประเทศ
และการแข่งขันวิชาการและทักษะวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
ระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 25,000,000 บาท

 - เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศและการจัด
งานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  เจ้าภาพระดับประเทศและการแข่งขันวิชาการและทักษะ
วิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ เช่น พิธี
เปิด-ปิด ตกแต่งเวทีต่าง ๆ  การแสดง พิธีกร จัดทํา APP 
เว็ปไซด์  จัดหาคอมพิวเตอร์ จัดการแข่งขัน ทําอาหารและน้ํา
ดื่ม ทําอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จัดนิทรรศการ  เครื่อง
เสียง/แสง/สี  ออกแบบสัญลักษณ์งาน  จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
และโฆษณา  ออกข้อสอบและจัดทําชุดข้อสอบ ทําเวทีมอบเกียรติ
บัตร ทําซุ้มประตูงาน ทํามาสคอร์ทงาน,  ค่าเช่าสถาน
ที่  เต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุม, ค่าเช่าเหมารถ, ค่าเช่ารถสุขาเคลื่อน
ที่, ค่าพาหนะ, ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง, ค่าตอบแทน, ค่าเช่าที่พัก, ค่า
วัสดุอุปกรณ์, ค่าของที่ระลึก, ค่าป้ายไวนิล ค่าโล่รางวัล เงิน
รางวัล เกียรติบัตร สูจิบัตร ID การ์ดฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ  โดยตั้งจ่ายในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 6,029,500 บาท และก่อหนี้ผูกพัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 25,000,000 บาท เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ
. 2565 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 3/2565  หน้าที่  19  ลําดับที่  1  
   
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)    
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ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรพาณิชยศาสตร์
ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการติดตาม
ประเมินผลการใช้หลักสูตรพาณิชยศาสตร์ในการจัด
การเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น 
ค่าอาหารและน้ําดื่ม, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, 
ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าที่พักวิทยากร,
ค่าพาหนะวิทยากร, ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างถ่ายเอกสาร,
และค่าจ่ายใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่  265  ลําดับที่ 2
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนิเทศการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ค่าคู่มือการนิเทศ, ค่าอาหารและ
น้ําดื่ม, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่  256  ลําดับที่ 2
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562                                   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จายโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ค่าอาหารและ
น้ําดื่ม,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าจ้างถ่าย
เอกสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ
ทบทวน  
หน้า 248  ลําดับที่ 7
 -  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าที่พัก
วิทยากร, ค่าพาหนะวิทยากร, ค่าเช่าที่พัก,ค่าของที่ระลึก, ค่า
อาหารและน้ําดื่ม,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าเช่าเหมารถ, ค่า
เช่าสถานที่, ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าจ้างทําป้ายไวนิล,ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าเกียรติบัตร, และค่าจ่ายใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่  256  ลําดับที่ 3
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ําเพื่อชีวิตพิชิตโรคภัย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการว่ายน้ําเพื่อชีวิต 
พิชิตโรคภัย ของนักเรียนโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าที่พักวิทยากร,ค่าพาหนะ
วิทยากร,  ค่าเช่าสถานที่, ค่าบริการสระว่ายน้ํา, ค่าอาหารและน้ํา
ดื่ม,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าจ้างทําป้ายไวนิล,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์,ค่าเกียรติบัตร,และค่าจ่ายใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ   
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่  270  ลําดับที่ 1     
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557       
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ (ระดับประเทศ)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วม
จัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ
ประเทศ เช่น ค่าที่พัก, ค่าเช่าเหมารถ,ค่าเช่าสถานที่, ค่าตอบแทน
กรรมการ, ค่าจ้างทําข้อสอบ, ค่ารางวัล, ค่าเกียรติบัตร และค่า
จ่ายใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่  249  ลําดับที่ 9
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ (ระดับภาคใต้)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วม
จัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค
ใต้  เช่น ค่าที่พัก, ค่าเช่าเหมารถ, ค่าเช่าสถานที่, ค่าตอบแทน
กรรมการ,  ค่าจ้างทําข้อสอบ, ค่ารางวัล, ค่าเกียรติบัตร และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่  248  ลําดับที่ 8
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป๋นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:52:14 หน้า : 100/232

Windows 10
Typewriter
271



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของสําหรับพนักงานครูเทศบาลและ
พนักงานจ้างในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง, ค่าพาหนะ,  ค่าเช่าที่พัก, ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน, ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ , ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ฯลฯ    
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงาน
ครูเทศบาลและพนักงานจ้างในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557      
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองการศึกษา

โครงการจัดการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดแข่งขันคนเก่ง
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม,ค่าตกแต่งสถานที่,,ค่าจ้างทําป้ายไวนิล,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเกียรติบัตร,ค่ารางวัล,ค่าจัดทําข้อสอบ และค่าจ่ายใช้
จ่ายอื่นๆ เที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่  250  ลําดับที่ 11     
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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โครงการบริหารจัดการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหาร
จัดการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร,
ค่าที่พักวิทยากร, ค่าพาหนะวิทยากร, ค่าเช่าที่พัก,ค่าของที่ระลึก,
ค่าอาหารและน้ําดื่ม, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าเช่าเหมารถ,
ค่าเช่าสถานที่, ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าจ้างทําป้ายไวนิล, ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าเกียรติบัตร, และค่าจ่ายใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่  255  ลําดับที่ 1     
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โครงการประกวดสื่อการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประกวดสื่อการ
สอนของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น  ค่าอาหารและน้ํา
ดื่ม, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าเกียรติ
บัตร, ค่าเงินรางวัล, ค่าตอบแทนกรรมการ, ค่าของที่ระลึก, ค่า
ตกแต่งสถานที่ และค่าจ่ายใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่ 257 ลําดับที่ 4     
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา
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โครงการวันวิชาการเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันวิชาการ
เทศบาล เช่น  ค่าที่พัก,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ, ค่าเช่าเหมารถ,
ค่าเช่าสถานที่,ค่าจัดนิทรรศการ,ค่าจ้างทําป้ายไวนิล,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าตอบแทนกรรมการ, ค่าจัดทําข้อสอบ, ค่ารางวัล, 
ค่าเกียรติบัตรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 หน้าที่  249  ลําดับที่ 10
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

จํานวน 1,333,700 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ของนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 4/2565  หน้าที่ 28 
ลําดับที่ 1    
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน)

จํานวน 990,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) อาทิเช่น เครื่องแบบนัก
เรียน ของนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่  266  ลําดับที่ 4    
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 5,360,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ของนักเรียนในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 หน้าที่  246 ลําดับที่ 3     
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปจจัยพื้น
ฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

จํานวน 425,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) 
ระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 4/2565  
หน้าที่ 27 ลําดับที1่     
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) จํานวน 1,804,800 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) สําหรับจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบ
ฝึกหัดของนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 หน้าที่  245  ลําดับที่  2     
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 11,398,700 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) อาทิเช่น ค่าวัสดุบริโภค วัสดุงาน
บ้านงานครัว ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร และรายการอื่น ๆ ที่จํา
เปน ในการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่  267  ลําดับที่ 6     
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน)

จํานวน 1,009,300 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนของนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่ 267 ลําดับที่ 7    
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษา จํานวน 1,000,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่า ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษา อาทิเช่น จ้างครูสอนภาษาต่าง
ประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ค่าจ้างสอนรายเดือน, ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าจ้างถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯลฯ 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 หน้าที่  250  ลําดับที่ 12     
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าวัสดุ รวม 4,941,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 4,941,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง, อาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง,  รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบและอะไหล่, รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ, รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ, รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ,  ที่นอน หมอน ผ้าปูที่
นอน  ฯลฯ              
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     
         - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         จํานวน       5,000 บาท    
  
         - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 4,936,000 บาท
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งบลงทุน รวม 8,315,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,315,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน 40 ตัว 
สําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล
วัดโคกสะท้อน
 - ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สืบทราบราคาจากท้องตลาด     

 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 4/2565 หน้าที่ 33 ลําดับที่ 1
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 99,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 40 ตัว 
สําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล
วัดโคกสะท้อน
 - ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สืบทราบราคาจากท้องตลาด
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 4/2565 หน้าที่ 33 ลําดับที่ 2 
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ชุดห้องเรียน Interactive จํานวน 5,802,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อชุดห้องเรียน Interactive
 สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
จํานวน 19 ชุด โดย 1 ชุด ประกอบด้วย
 - กระดาน All in one ทัชสกรีน
 - โปรเจ็คเตอร์
 - แทปเล็ต พร้อมปากกาเขียน  
 - กล้องวงจรปิด
 - กล้องหมุนพร้อมอุปกรณ์
สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
 - ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สืบทราบราคาจากท้องตลาด     

 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 4/2565 หน้าที่ 30 ลําดับที่ 1
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

โทรทัศน์แอลอีดี จํานวน 38,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี จํานวน 2 เครื่อง ดังนี้
        1) โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV 
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 26,500 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล
บ้านนาเหนือ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้าที่ 367  ลําดับที่ 17
        2) โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) จํานวน 1 เครื่อง 
เปนเงิน 11,700 บาท สําหรับโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้าที่ 375  ลําดับที่ 45
- เปนไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)    
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1,920,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 64 เครื่อง 
 - สําหรับใช้ในงานสํานักงานโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 
จํานวน 10 เครื่อง,โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 
จํานวน 12 เครื่อง, โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 
จํานวน 5 เครื่อง, โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล จํานวน 3 เครื่อง,
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาปรีดี  จํานวน 1 เครื่อง, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชัยชุมพล  จํานวน 1 เครื่อง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หมู่บ้านพัฒนา  จํานวน 1 เครื่อง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองป่าแก  จํานวน 1 เครื่อง 
 - สําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล
วัดโคกสะท้อน จํานวน 30 เครื่อง  ซึ่งเปนไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
ครั้งที่ 4/2565 หน้าที่ 33 ลําดับที่ 5 
- เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ICT)
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง 
สําหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
 - เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ICT)
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 368  ลําดับที่  22    
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)    
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คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 289,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 17
 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนรีสอร์ท
อนุบาล
- เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ICT)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่   374  ลําดับที่ 40    
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)    

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 9
 เครื่อง เพื่อใช้ในงานสํานักงาน
 - สําหรับโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล จํานวน 2 เครื่อง, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเขาปรีดี  จํานวน 1 เครื่อง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยชุม
พล  จํานวน 1 เครื่อง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้าน
พัฒนา  จํานวน 1 เครื่อง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองป่า
แก  จํานวน 1 เครื่อง 
 - เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ICT)    
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)    
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เครื่องสํารองไฟ จํานวน 17,500 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
   จํานวน 7 เครื่อง เพื่อใช้ในงานสํานักงาน
 - สําหรับโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล จํานวน 3 เครื่อง, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเขาปรีดี  จํานวน 1 เครื่อง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยชุม
พล  จํานวน 1 เครื่อง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้าน
พัฒนา  จํานวน 1 เครื่อง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองป่า
แก  จํานวน 1 เครื่อง 
 - เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ICT)     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึษา)     

งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงให้กับโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างเทศบาลเมืองทุ่งสงกับโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาครูและการจัดการเรียน
การสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 1
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563      
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 58,186,500 บาท
งบบุคลากร รวม 33,255,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 33,255,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 27,740,500 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลประจําปี  และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลประจําปี     
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,589,600 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มต่าง ๆ ได้แก่ เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ของพนักงานครู
เทศบาล ผู้ได้รับอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ  เงินเพิ่ม
พิเศษเพื่อการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้รับตามที่
กฎหมายกําหนด     
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

เงินวิทยฐานะ จํานวน 2,925,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินวิทยะฐานะแก่พนักงานครูเทศบาล โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

งบดําเนินงาน รวม 11,454,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 11,454,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบุคคลจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง

จํานวน 170,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบุคคลจัดเก็บข้อมูล
และบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
 ที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ      
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561                                    
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงาน
ครูเทศบาลและพนักงานจ้างในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557      
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง

จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการ
ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง  เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร, ค่าที่พักวิทยากร,ค่าพาหนะวิทยากร, ค่าของที่ระลึก,
ค่าอาหารและน้ําดื่ม, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าเหมารถ,
ค่าเช่าสถานที่, ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าจ้างทําป้ายไวนิล, ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าเกียรติบัตร, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ  
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่  254  ลําดับที่ 18
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่า
แพ

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการ
ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ  เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร, ค่าที่พักวิทยากร,ค่าพาหนะวิทยากร,ค่าของที่ระลึก,
ค่าอาหารและน้ําดื่ม, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าเช่าเหมารถ,
ค่าเช่าสถานที่, ค่าตกแต่งสถานที่,ค่าจ้างทําป้ายไวนิล, ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าเกียรติบัตร, และค่าจ่ายใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่  252  ลําดับที่ 14     
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 5,503,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าจัดการเรียนการสอน) สําหรับการจัดการเรียน
การสอน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ให้แก่โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัด
ท่าแพและโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง   
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 หน้าที่  246 ลําดับที่ 3     
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

จํานวน 1,383,700 บาท

  - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
สําหรับโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพและโรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุ่งสง
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 4/2565 หน้าที่28 ลําดับที่ 1
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน)

จํานวน 686,800 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
เครื่องแบบนักเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ให้แก่โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพและโรงเรียน
กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่  266  ลําดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปจจัยพื้น
ฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

จํานวน 1,248,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) สําหรับ
นักเรียนยากจนในสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนมัธยมเทศบาล
วัดท่าแพและโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 4/2565  หน้าที่27 ลําดับที1่
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) จํานวน 1,562,900 บาท

  - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่าย (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)สําหรับจัดซื้อ
หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ให้แก่โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพและโรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 หน้าที่  245  ลําดับที่  2      
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน)

จํานวน 649,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) อุปกรณ์การเรียนการสอน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้แก่โรงเรียนมัธยมเทศบาล
วัดท่าแพและโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่ 267 ลําดับที่ 7     
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

งบลงทุน รวม 13,476,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,086,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ จํานวน 39,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเก้าอี้
 - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 55 X ยาว 58 X สูง 84
 เซนติเมตร  จํานวน 30 ตัว สําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียน
กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 - ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สืบทราบราคาจากท้องตลาด
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  371  ลําดับที่  29    
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 74,700 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 X ยาว 80 X สูง 75
 เซนติเมตร  จํานวน 30 ตัว สําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียน
กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
- ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สืบทราบราคาจากท้องตลาด
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หน้าที่ 371  ลําดับที่  30
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ชุดห้องเรียน Interactive จํานวน 3,970,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อชุดห้องเรียน Interactive 
สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จํานวน 13 ชุด  โดย 1 ชุด ประกอบด้วย
 - กระดาน All in one ทัชสกรีน
 - โปรเจ็คเตอร์
 - แทปเล็ต พร้อมปากกาเขียน  
 - กล้องวงจรปิด
 - กล้องหมุนพร้อมอุปกรณ์
สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 - ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สืบทราบราคาจากท้องตลาด
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 4/2565  
หน้าที่ 30 ลําดับที่  1     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 390,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 13 เครื่อง  (สําหรับใช้ในสํานักงาน
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ จํานวน 5 เครื่อง และโรงเรียน
กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง จํานวน 8 เครื่อง)
- เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ICT)
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
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คอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 510,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 30 เครื่อง
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุ่งสง
 - เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ICT)
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่   369  ลําดับที่ 25
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
 แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงานสํานักงานสําหรับโรงเรียน
กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
- เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ICT)
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 87,500 บาท

"- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 35 เครื่อง 
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 - สําหรับใช้ในงานสํานักงานโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่า
แพ จํานวน 5 เครื่อง 
 - สําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุ่งสง  จํานวน 30 เครื่อง  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 370  ลําดับที่  28
- เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ICT)
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,390,000 บาท
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาลวัดท่าแพ

จํานวน 8,390,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน
มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ (เพิ่มเติม) จํานวน 10 ไร่ 1 
งาน 26.4 ตารางวา เปนเงิน 25,790,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินกู้จากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จํานวน 17,400,000 บาท
และก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาล
เมืองทุ่งสงสมทบ จํานวน 8,390,000 บาท ตามมติเห็นชอบ
สภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเห็นชอบ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2565 วันที่ 27
 พฤษภาคม 2565    
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 4/2565 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 1
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 5,142,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,128,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,128,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 923,600 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี   
ให้แก่พนักงานเทศบาล      
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 121,500 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มต่าง ๆ ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
เงินเพิ่ม พ.ส.ร.และเงินเพิ่มอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
ให้แก่พนักงานเทศบาล      
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 118,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินวิทยฐานะให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์      
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,865,400 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่
ในหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสงและครูผู้สอนเด็กด้อย
โอกาสในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง     
    - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 1,685,400 บาท
    - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 180,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 98,800 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ 
ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในในหอสมุดประชาชน
เทศบาลเมืองทุ่งสง, ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,933,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 161,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานปฏิบัติงานในสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในสํานักงาน หรือโดยลักษณะ
งานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงาน
นั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะ
งานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ 
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัด
กองการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง      
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 84,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ในสังกัดกองการศึกษา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
 - เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 1,516,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาดูแลระบบอินเตอร์เน็ต จํานวน 38,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลระบบอินเตอร์เน็ตเปนราย
เดือน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลระบบ
สารสนเทศของกองการศึกษา

จํานวน 204,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการบุคคลจัดเก็บข้อมูล
และบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของกองการศึกษา 
ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลดําเนินงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือ
ข่ายทางการศึกษา

จํานวน 595,700 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลดําเนินงานห้อง
สมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา ตามขอบเขตงาน
ที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 9,600 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างจัดทําสําเนาต่าง ๆ  ใน
การปฏิบัติงานของกองการศึกษา     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์ จํานวน 72,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ สําหรับให้
บริการประชาชน ณ หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสงและ
ห้องสมุดสาขาสวนพฤกษาสิรินธร ห้องสมุดสาขาอาคารสยามกัม
มาจล และห้องสมุดสาขาอาคารดํารงธรรมาภิบาล     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น "ชุมทางประวัติศาสตร์เมือง
ทุ่งสง"

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์ชุม
ทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง การจัดประชุม อบรม เสวนา ออก
แบบวางผัง ค่าจัดทํานิทรรศการ จัดทําสื่อหรือประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์, ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
เช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน  ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้า 232  ลําดับที่ 1     
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557      
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ,ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าพาหนะวิทยากร, ค่าเช่าที่พัก
วิทยากร, ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าเอกสารฝึก
อบรม, ค่าป้ายต่าง ๆ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ     
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้า 327  ลําดับที่ 1"     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหนังสือเล่มแรก จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในกาดําเนินโครงการหนังสือเล่ม
แรก  เช่า ค่าจัดซื้อชุดหนังสือเล่มแรก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบ     
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้า 268  ลําดับที่ 9"     
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 86,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราช
อาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ,  ค่าเช่าที่พัก, ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ , ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ    
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561     
         - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          จํานวน   80,000 บาท      

         - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน     6,000 บาท

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงาน
ครู เทศบาลและพนักงานจ้างในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  
 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557      
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยาวชนอาสา
พัฒนาท้องถิ่น  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าที่พักวิทยากร, ค่า
พาหนะวิทยากร, ค่าของที่ระลึก, ค่าอาหารและน้ําดื่ม, ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม, ค่าเช่าเหมารถ, ค่าเช่าสถานที่, ค่าตกแต่งสถาน
ที่, ค่าจ้างทําป้ายไวนิล, ค่าจ้างถ่ายเอกสาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่า
เกียรติบัตร, และค่าจ่ายใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 4     
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557      
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โครงการส่งเสริมการอ่านหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการ
อ่าน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร แผ่นพับ  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ    
 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้า 269  ลําดับที่ 10"     
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:52:14 หน้า : 125/232

Windows 10
Typewriter
296



โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง
ทุ่งสง (กิจกรรมโตไปไม่โกง)

จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองทุ่งสง (กิจกรรมโตไปไม่
โกง)  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าที่พักวิทยากร, ค่าพาหนะ
วิทยากร, ค่าของที่ระลึก, ค่าอาหารและน้ําดื่ม, ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม, ค่าเช่าเหมารถ, ค่าเช่าสถานที่, ค่าตกแต่งสถานที่, ค่า
จ้างทําป้ายไวนิล, ค่าจ้างถ่ายเอกสาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าเกียรติ
บัตร, และค่าจ่ายใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ    
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 3     
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557      
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โครงการหลาดวัฒนธรรม : หลาดชุมทางทุ่งสง จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ, การจัดประชุมเสวนา, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าพาหนะ
วิทยากร, ค่าเช่าที่พักวิทยากร, ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม, ค่าเอกสารฝึกอบรม, ค่าป้ายต่าง ๆ, ค่าจ้างชุดการแสดง, ค่า
จ้างเหมาออกแบบต่าง ๆ ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ 
    
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้า 233  ลําดับที่ 2     
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557      
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ 
ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าวัสดุ รวม 137,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุสํานักงาน ให้แก่งานหอสมุดฯ และหน่วย
ศึกษานิเทศก์  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เปนต้น อาทิเช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ สมุด สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตรายาง น้ํา
ดื่ม ฯลฯ  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบและอะไหล่ รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับ
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่นไม้
กวาด น้ํายาทําความสะอาด  ฯลฯ  
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบและอะไหล่ รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับ
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่นไม้
กวาด น้ํายาทําความสะอาด  ฯลฯ  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง อาทิเช่น ใบปลิว กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี ฟิล์ม
สไลด์ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี หรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย แผ่นป้าย แผ่นพับ แผงติดประกาศ และวัสดุ
อื่น ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร ฯลฯ      
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   ตลับผงหมึก หมึก ฮาร์ดดิสก์
ไดรน์ แป้นพิมพ์  เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card)  โปรแกรมส์คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มี
ราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุ วัสดุการศึกษาต่างๆ  วัสดุส่งเสริมการเรียน
รู้ 
ของหอสมุดฯ และวัสดุสําหรับการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง      
         - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          จํานวน  40,000 บาท      
         - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  10,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 119,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 11,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าบริการโทรศัพท์  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น การเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงคู่
สายโทรศัพท์ ฯลฯ      
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการให้บริการระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารอื่น ๆ เชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก ฯลฯ ของหอ
สมุด, อาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง (อาคารสยามกัมมาจล
และอาคาร ร.ส.พ.)
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

งบลงทุน รวม 80,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องเพื่อ
ใช้ในงานหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง
 - เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ICT)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้าที่   364  ลําดับที่ 7    
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)    

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง  เพื่อใช้ในงานสํานักงานหอสมุดประชาชนเทศบาลเมือง
ทุ่งสง
 - เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ICT)    
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)     
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จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 16,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิ้ว จํานวน 6 จอ  เพื่อใช้ในงานหอสมุดประชาชนเทศบาลเมือง
ทุ่งสง
- เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ICT)
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้าที่   364  ลําดับที่ 8    
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,425,900 บาท

งบบุคลากร รวม 3,696,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,696,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,177,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 103,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนเงินเพิ่มค่าวิชาชีพพยาบาล สําหรับ
ตําแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจําตําแหน่ง
ของผู้บริหาร 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 127,000 บาท

- เพื่อจ่ายเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารและเงินประจําตําแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ (ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 276,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองสาธารณสุขฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการ
ครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 729,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 251,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย
งานบริการในสังกัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณ
สุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2562 และตามระเบียบที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 106,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ 
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิ์ได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค. 0422.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 
สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรของ
พนักงานเทศบาล เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 3 ราย ที่มีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 374,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม

จํานวน 144,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลบันทึกข้อมูลระบบ
สารสนเทศกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามขอบเขตงานที่
เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ า
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองสาธารณสุขฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเข้าหน้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2089 ลงวันที่ 12
 เมษายน 2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน และอื่น ๆ ซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก หมึกเครื่องพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจาย
สัญญาณ ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 14,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ให้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุง
รักษาสาย ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,169,400 บาท
งบบุคลากร รวม 512,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 512,100 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 488,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 23,200 บาท

- เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน
 2558และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบดําเนินงาน รวม 1,257,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,257,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลดําเนินงานสัตวแพทย์ จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน(ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลดําเนินงานสัตวแพทย์
 ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างเหมาบริการเอกชน (รายบุคคล) ปฏิบัติงานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

จํานวน 85,100 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเอกชน (รายบุคคล) ปฏิบัติงาน
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามขอบเขตงานที่เทศบาล
กําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายโครงการดําเนินงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําอุปโภค
บริโภคในเขตเทศบาล

จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการดําเนินงานตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาล) ตามขอบเขตงาน
ที่เทศบาลกําหนด 
- เปนไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจาณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 228
ลําดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําคลองในเขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสง

จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําคลอง
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด 
- เปนไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจาณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการ สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 137
ลําดับที่่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยาราชนารี

จํานวน 29,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยา
ราชนารีค่าสํารวจสุนัขและแมว ครั้ง/ปี 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 218 ลําดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยา
ราชนารี

จํานวน 147,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยาราชนารี ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องค่าดําเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 2 ครั้ง/ปี 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 219
ลําดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19)

จํานวน 500,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้แก่ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและน้ําดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าครุภัณฑ์,ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าเช่าอาคาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุ
ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
ค่าจัดเลี้ยงอาหารผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ และ ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:52:14 หน้า : 138/232

Windows 10
Typewriter
309



ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แกนนํา
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แกนนําสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ,ค่าอาหารกลางวัน,
ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าเอกสารประกอบการอบรม ,
ค่าถ่ายเอกสาร,ค่ากระเป๋าใช้บรรจุใส่เอกสารสําหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรม,ค่าเอกสารสรุปผลโครงการพร้อมเข้าเล่ม,
ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ,ค่าที่พัก,ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ,ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง,ค่าของสมนาคุณ,
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0313.4/ว01347 ลงวันที่ 19 พ.ค.2541 
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
หน้าที่ 400 ลําดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชนในการจัดทํา
โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขฯ
ชุมชนละ 20,000 บาท จํานวน 20 ชุมชน
- ค่าใช้จ่ายโครงการปราบยุงลาย จํานวน 20 
ชุมชนๆละ 20,000 บาท 
 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการปราบยุงลาย สําหรับจ่าย
เปนค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและ
เจ้าหน้าที่ ค่าอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ผู้เข้าอบรมและ
เจ้าหน้าที่ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร
หนังสือเชิญ กําหนดการ แบบประเมินความพึงพอใจ ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน ได้แก่ ปากกา กระดาษ 
ค่าจุลินทรีย์ และสารเคมีกําจัดลูกน้ําและยุงตัวแก่ ฯลฯ 
(จํานวน 20 ชุมชน)
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้าที่ .....
 ลําดับ ....
 - ตั้งจ่ายจากงินอุดหนุนทั่วไป

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 5,210,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,605,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,605,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,325,400 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจํา ให้แก่พนักงาน
เทศบาล โดยตั้งจ่าย 12 เดือน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนเงินเพิ่มค่าวิชาชีพพยาบาล สําหรับ
ตําแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจําตําแหน่ง
ของผู้บริหาร
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,118,300 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองสาธารณสุขฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการ
ครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 2,604,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 84,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บ
ป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
 (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) 
 - เพื่อจ่ายเปนค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 2,086,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ฟิตเนสผู้สูงอายุเเศบาล
เมืองทุ่งสง

จํานวน 85,100 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ฟิต
เนสผู้สูงอายุเเศบาลเมืองทุ่งสง ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลพัฒนาคุณภาพบริการงานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน 510,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลพัฒนาคุณภาพบริการงาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายการเตรียมพรัอมรับมืออุทกภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะพึงพิง

จํานวน 85,100 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายการเตรียมพรัอมรับมืออุทกภัยเพื่อช่วย
เหลือผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะพึงพิง ตามขอบเขตงานที่
เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 856,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
 ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายระบบงานแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จํานวน 550,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายระบบงานแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ตามขอบ
เขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 343,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษ 
ปากกาฯลฯ  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่ายไฟฉาย ฯลฯ 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อน้ํายาถูพื้น น้ํายาเช็ดกระจก ไม้กวาด 
ไม้ถูพื้น น้ํายาทําความสะอาด ผงซักฟอก ถังขยะ  ปลอก
หมอน ผ้าปูที่นอน ถ้วย ผ้าห่ม ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าน้ํามัน น้ํามันหล่อลื่น น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
สําหรับปฏิบัติงานศูนย์บริการฯ และหน่วยปฐมพยาบาล 
(แอลกอฮอล์, สายออกซิเจน, ค่าอัดออกซิเจน, เวชภัณฑ์ยา,
ถุงมือยางทางการแพทย์, เจล ล้างมือ, พลาสเตอร์, 
พลาสเตอร์ใส,สายให้อาหารทางสายยาง, หลอดให้อาหาร
ทางสายยาง, สําลี, ก๊อส, ผ้าพันแผล,น้ําเกลือล้างแผล, 
แถบเจาะระดับน้ําตาล, สเปรย์ยาชา, น้ํายาใส่แผล,ค่าสําลี 
ค่าวัสดุทันตกรรม ที่ใช้สําหรับศูนย์บริการสาธาณณสุข 
งานทันตกรรม ของเทศบาล ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ 
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าจัดป้ายไวนิล ป้าย ฯลฯ 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามนระเบียบฯ
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าเสื้อ กางเกง ผ้า ฯลฯ
สําหรับศูนย์บริการสาธารณสุข  ที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นหรือ
จํานบันทึกข้อมูล ,เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์,ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ ,แผ่นกรองแสง ,กระดําษต่อเนื่อง สํายเคเบิล ,แป้น
พิมพ์,เมนบอร์ด ,เมมโมรี่ชิป เม้าส์ ฯลฯ และเปนไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมกํารปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว.1095 ลงวัน
ที่ 28พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 91,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7541-1456 
ประจําศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ 
 -เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7584-5335 
ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ 
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 76,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต สําหรับเชื่อมต่อระบบ ของโรงพยาบาล
ทุ่งสง ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 494,600 บาท

งบบุคลากร รวม 494,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 494,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 235,700 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน กองสวัสดิการสังคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 258,900 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสวัสดิการสังคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการทัศนะธรรมศึกษาของผู้สูงอายุ จํานวน 120,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทัศนะธรรมศึกษา
ของผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม, ค่าอาหารกลางวัน วันอบรม, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่า
อาหารให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าเช่าเหมายาน
พาหนะ, ค่าของสมนาคุณในการดูงาน, ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลเมืองทุ่งสง หน้า 199 ลําดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดีม,
ค่าอาหารกลางวัน, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ การอบรมอาชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลเมืองทุ่งสง หน้า 201 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์สร้างสุข) จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ (ศูนย์สร้างสุข) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่า
ประกาศนียบัตร, ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม, ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง หน้า 200 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร, ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง หน้า 212  ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการสูงวัยและการเตรียมการเพื่อ
ยามสูงวัย

จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
กระบวนการสูงวัยและการเตรียมการเพื่อยามสูงวัย โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าอาหารกลาง
วัน, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าประกาศนียบัตร, ค่ากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม, ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง  หน้า 205 ลําดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยเอดส์ เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม, ค่าอาหาร และ
เครื่องดื่ม, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร, ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ฉบับที่ 3 หน้า 17  ลําดับ
ที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนา
ครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์, ค่าเช่าที่พัก, ค่าสถานที่, ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร, ค่า
เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง หน้า 203 ลําดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,772,600 บาท

งบบุคลากร รวม 2,001,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,001,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,309,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ของกอง
ช่างสุขาภิบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่างสุขาภิบาล
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนเปนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ ประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นระดับกลาง ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่างสุขาภิบาล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับ
กลาง ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง เงินประจําตําแหน่ง ประเภท
อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
กองช่างสุขาภิบาล    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 484,300 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างพนักงานพร้อมทั้งเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่างสุขาภิบาล    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 55,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างของ
ช่างสุขาภิบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาล (ก.ท.) 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
กองช่างสุขาภิบาล"     

งบดําเนินงาน รวม 770,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 166,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวัน
หยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ของกองช่างสุขาภิบาล
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่างสุขาภิบาล    
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 66,800 บาท

เเพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ของกองช่างสุขาภิบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่างสุขาภิบาล    

ค่าใช้สอย รวม 604,100 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับ
องค์กร

จํานวน 2,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําบัญชีการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกระดับองค์กร เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บเล่ม เข้าปกรายงานค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบการ
ฝึกอบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้า 148  ลําดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ํา จํานวน 1,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ํา 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทําเอกสาร 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทําป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบการฝึกอบรมมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จํานวน 6 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) กองช่างสุขาภิบาล
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 121
ลําดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่างสุขาภิบาล   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ตลอดจนบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่เทศบาลกําหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
กองช่างสุขาภิบาล     
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 22,600 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 22,600 บาท

เงินอุดหนุน รวม 22,600 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ
ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ตําบลปากแพรก อําเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

จํานวน 22,600 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ตําบลปาก
แพรก อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอทุ่งสงที่ มท 5311.18/กฟอ.ทส.19135 ลงวัน
ที่ 25 เมษายน 2565
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 4/2565 หน้าที่ 10
 ลําดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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งานสวนสาธารณะ รวม 4,791,100 บาท
งบบุคลากร รวม 3,824,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,824,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 399,900 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จ่ายควบกับเงิน เดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้
แก่ พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ
.2559  ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2559 ประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 9 ) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 และพระราช
บัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยตั้ง
จ่ายไว้จํานวน 12 เดือน สังกัดกองช่าง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มต่างๆ ได้แก่ ค่าวิชาชีพแก่พนักงานเทศบาล
ตําแหน่งผู้บริหารและวิศวกรโยธา เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ กรณี
พนักงานได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดเต็มขั้น หรือเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษเท่ากับเงินประจําตําแหน่ง เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงิน
เพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,122,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง คํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 296,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทน
และค่าตอบแทนพิเศษ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้าง
สังกัดกองช่าง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบดําเนินงาน รวม 466,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 156,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถยนต์รถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 156,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถยนต์ จํานวน 1
 คัน คันละ 13,050 บาทต่อเดือน คํานวรตั้งจ่ายไว้จํานวน 12
 เดือน ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเช่ารถยนต์ตามเกณฑ์ของกระทรวง
การคลัง โดยอนุโลมตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย
ที่ 0808.2/11169 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว587 ลง
วันที่ 11 เมษายน 2549 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่
สุด ที่ กค 0409.6/ว64 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2546
 เรื่อง เงื่อนไขการเช่ารถยนต์มาปฏิบัติราชการ หนังสือกระทรวง
การคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว64 กรกฎาคม 2555
 เรื่อง อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ เปนการก่อ
หนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ได้รับ
การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง อาทิเช่น ปุ๋ย พันธุ์ไม้ดอก ต้นไม้ ไม้ประดับ มีดดาย
หญ้า เครื่องดักแมลง ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้า 
หน้ากาก ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง
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งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 500,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 2 ชุด จํานวน 3
 รายการ ประกอบด้วย
1) เครื่องบริหารไหล่ แขน ขา และข้อสะโพก จํานวน 2 เครื่อง
2) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน อก และหัวไหล่แบบดึงยกตัว 
  จํานวน 2 เครื่อง
3) เครื่องบริหารข้อเข่า และกล้ามเนื้อขา แบบจักรยานเอนป่น (มี
การ์ดสายพาน) จํานวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้งบริเวณชุมชนโดม
ทองธานีและชุมชนเสริมชาติ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เทศบาลเมือง
ทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 4/2565 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 26,257,500 บาท
งบบุคลากร รวม 9,371,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,371,100 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 8,602,100 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน
        - กองสาธารณสุขฯ จํานวน  7,846,100  บาท
        - กองช่างสุขาภิบาล จํานวน  756,000  บาท
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 769,000 บาท

- เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 
2558และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ(ฉบับที่ 6)
         - กองสาธารณสุขฯ จํานวน   685,000  บาท
         - กองช่างสุขาภิบาล จํานวน  84,000 บาท
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 16,501,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ที่สามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้สอย รวม 12,971,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการกวาดขยะในเขตเทศบาล จํานวน 3,574,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการกวาดขยะในเขตเทศบาล
 ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยติด
เชื้อ ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 4,084,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและเก็บขน
ขยะมูลฝอย ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองสาธารณสุขและส่่งแวดล้อม

ค่าจ้างเหมาบริการเอกชนบรรทุกขยะพร้อมฝงกลบขยะมูลฝอย จํานวน 4,100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเอกชนบรรทุกขยะพร้อมฝงกลบ
ขยะมูลฝอย ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองสาธารณสุขและส่่งแวดล้อม
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ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 6 ครั้งต่อปี
เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ
โฆษณา และเผยแพร่ ค่าแผ่นพับ ค่าจ้างทําป้ายไวนิล ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 )หน้าที1่22
 ลําดับ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่างสุขาภิบาล

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป้องกันแก้ไขปญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ

จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป้องกัน,แก้ไขปญหา
อุทกภัยแบบบูรณาการ (ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด)  
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและ
ค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด่วนมากที่ ม 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค 2559
 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้าที1่53
 ลําดับ 1
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 936,100 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการในการบริหารจัดกา
รขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 131
ลําดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่างสุขาภิบาล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าซักฟอกค่าติดตั้งประปา ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งโทรศัพท์ 
และอื่นๆ ฯลฯที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่างสุขาภิบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและสร้างจิตสํานึกในการจัดการขยะมูล
ฝอย

จํานวน 6,300 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและสร้างจิตสํานึก
ในการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
 ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทํา
ป้ายไวนิล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบการฝึกอบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถ่่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที1่22
ลําดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนปลอดขยะ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจ้างทําป้ายไวนิล อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบการฝึกอบรม โดยมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ทุ่งสงเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 6 โรงเรียน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที0่808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ใน
ลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120ลงวันที่ 9
  ธันวาคม2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า125
ลําดับที3่

ค่าวัสดุ รวม 3,520,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 320,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ฝงซักฟอก 
สบู่ น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาเช็ดกระจก  แปรง ไม้กวาดเข่ง
ถังรองรับขยะ เก้าอี้พลาสติก เข่ง ฯลฯที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ 
        - กองสาธารณสุขฯ จํานวน 300,000 บาท
        - กองช่างสุขาภิบาล จํานวน 20,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ น้ํามันทาไม้ 
ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน ซิเมนต์ปูนขาวทราย อิฐ 
ซีเมนต์บล๊อกสังกะสี ตะปูหิน ค้อน คีม เหล็กเส้น ฯลฯ  
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ เปนต้น
        - กองสาธารณสุขฯ จํานวน  200,000  บาท
        - กองช่างสุขาภิบาล จํานวน 100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุหรือเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะ
ของเทศบาล เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ฯลฯ
           - กองสาธารณสุขฯ จํานวน 150,000 บาท
           - กองช่างสุขาภิบาย จํานวน 150,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 2,000,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
จารพี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ
        - กองสาธารณสุขฯ  จํานวน 1,000,000 บาท
        - กองช่างสุขาภิบาล จํานวน 1,000,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ํายา
เคมีภัณฑ์ น้ํายาเคมีชุดทดสอบสารปนเปอนในอาหาร คลอรีน
น้ํา ค่าแถบตรวจสารเสพติดในปสสาวะยาและเวชภัณฑ์อื่น ๆ ที่จํา
เปนในการปฏิบัติงานหน่วยปฐมพยาบาล และในกิจกรรมของ
เทศบาลหรือองค์กรอื่นที่จัดกิจกรรมในพื้นที่เขตเทศบาล และ
น้ํายาเคมีถุงมือ กากน้ําตาล น้ํายากําจัดแมลงวัน และยาดับกลิ่น
ในที่จุดพักขยะ และโรงงาน RDF รวมทั้งบริเวณใกล้เคียง และ
บริเวณอื่นตามความจําเปน ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
        - กองสาธารณสุขฯ  จํานว100,000 บาท
        - กองช่างสุขาภิบาล จํานวน 400,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ยากําจัดศัตรูพืช 
พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ มีดดายหญ้า เสียม จอบ ฯลฯ 
    - กองช่างสุขาภิบาล จํานวน 5,000 บาท
     - กองสาธารณสุขฯ จํานวน 5,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อเรืองแสง 
เครื่องแบบ ถุงเท้ารองเท้าบูต หมวก ฯลฯ ที่เบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ 
        - กองสาธารณสุขฯ จํานวน 50,000 บาท
        - กองช่างสุขาภิบาล จํานวน 10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนรายจ่ายสําหรับซื้อ แลกเปลี่ยน ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุอื่น ๆ เช่น สายสูบน้ํา ข้อต่อ
น้ํา 
หัวฉีด ฯลฯ สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
        - กองสาธารณสุขฯ จํานวน 20,000 บาท
        - กองช่างสุขาภิบาล จํานวน 10,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 385,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 385,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก จํานวน 385,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก จํานวน 1 คัน
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    1. เปนเครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่น้อยกว่า 1400 ซีซี ระบาย
ความร้อนด้วยน้ํา
    2. สามารถบรรทุกน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 1 ตัน
    3. ระบบเกียร์แบบธรรมดา มีเกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง 
ไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถ่่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้าที่ 33 ลําดับที่ 2 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่างสุขาภิบาล

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 3,976,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,393,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,393,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 643,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล กองช่างสุขาภิบาล 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 665,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป  กองช่างสุขาภิบาล
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่องก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 
2558และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 กองช่างสุขาภิบาล
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 2,583,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,583,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจวัดคุณภาพน้ําเสีย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการตรวจวัดคุณภาพน้ําเสีย 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ชุมชนของเทศบาล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนและที่เกี่ยวข้อง 
ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ํา
เสียของชุมชน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2553 ว่าเปนไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหรือไม่
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า136
ลําดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน จํานวน 745,700 บาท

-  เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหาร
จัดการน้ําเสียชุมชน  ตามขอบเขตที่เทศบาลกําหนด
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ กระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๑๒๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
-  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้าที่ 138 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการขุดลอกคลอง คูระบายน้ําภายในเขต
เทศบาล

จํานวน 1,800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการขุดลอกคลอง คู
ระบายน้ําภายในเขตเทศบาล  ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองสาธารณสุขและส่่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายในการบริการข้อมูลการใช้น้ําประปา จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการบริการข้อมูลการใช้นํา่ประปา
กองช่างสุขาภิบาล
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมในการบริหารจัดการน้ําเสีย จํานวน 5,300 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมในการบริหาร
จัดการน้ําเสียเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร 
ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่กี่ยวข้องที่สามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบการฝึกอบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที๐่๘๐๘.๒/
ว ๐๗๔๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๑๒๐ 
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 134
ลําดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 4,481,400 บาท

งบบุคลากร รวม 3,817,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,817,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,647,100 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน กองสวัสดิการสังคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มต่าง ๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานเทศบาล ผู้ได้รับอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ใน
อัตราร้อยละ 2, 4, 6 และ 8 แล้วแต่กรณี เงินตอบแทนรายเดือน
แล้วแต่กรณีเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจําตําแหน่งทาง
วิชาการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ผู้มี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ กองสวัสดิการสังคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร และพนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ กองสวัสดิการสังคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 993,600 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในกองสวัสดิการสังคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มแก่พนักงานจ้าง และเงินค่าครองชีพชั่ว
คราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสวัสดิการสังคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 664,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคม แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 54,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกอง
สวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่ผู้มีสิทธิในการเบิก
จ่ายตามระเบียบฯ สังกัดกองสวัสดิการสังคม
 - เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
 - อื่นๆ หนังสือที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว 9 ส.ค.2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 497,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหบาบริการดําเนินงานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จํานวน 85,100 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหบาบริการดําเนินงานพัฒนาชุมชนเทศบาล
เมืองทุ่งสง ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าจ้างเหมาบริการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้
ด้อยโอกาส

จํานวน 170,200 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส (ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด)
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง หน้า 201 ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบข้อมูลของกองสวัสดิการสังคม จํานวน 85,100 บาท

-  เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบข้อมูลของกอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองทุ่งสง ตามขอบเขตงานที่เทศบาล
กําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ

จํานวน 85,100 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตามขอบเขตงานที่
เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:52:14 หน้า : 170/232

Windows 10
Typewriter
341



รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่าย
เอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอกค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง ที่มีสิทธิ์เบิกจ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเข้าหน้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2089 ลงวันที่ 12
 เมษายน 2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 2,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกอง
สวัสดิการสังคม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อม
ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ เปนต้น
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนรายจ่ายสําหรับซื้อ แลกเปลี่ยน ทําเอง หรือกรณี
อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิในวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ของกอง
สวัสดิการสังคม เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ สมุด กระดาษ ปากกา กระดาษคาร์บอน แฟ้ม ซอง สิ่งพิมพ์
ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตรายาง ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายา
ดับกลิ่น น้ํายาเช็ดกระจก แปรง ไม้กวาด ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนรายจ่ายสําหรับซื้อ แลกเปลี่ยน ทําเอง หรือกรณี
อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปน หัวเทียน หม้อน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 15,000 บาท

 - เพือจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของหน่วยงาน กอง
สวัสดิการสังคม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
 - เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มกราคม 2560
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Vido Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tapr, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์ หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง, สายเคเบิล ฯลฯ
 - เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 13,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 13,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายสําหรับให้ได้มาซึ่งบริการโทรศัพท์ เพื่อใช้
โทรศัพท์ ติดต่องานราชการของกองสวัสดิการสังคม 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,540,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,540,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,540,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนสมัชชาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนสมัชชา
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อาหาร, ค่าเช่าที่พัก, ค่าจ้างเหมายานพาหนะ,ค่าตอบแทน
วิทยากร, ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์, ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ, ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน, ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง หน้า 197 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลชุมชน เทศบาลเมืองทุ่งสง จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเก็บข้อมูล
ชุมชน เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อาหาร และเครื่องดื่ม, ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าจัดเก็บข้อมูล, ค่าบันทึก
ข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง หน้า 206 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลพบสภา
ชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม, ค่าอาหาร และเครื่อง
ดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง หน้า 321 ลําดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมชุมชน จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคม
ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่า
อาหาร และเครื่องดื่ม, ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม, ค่าจ้าง
เหมาบริการ, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าพาหนะวิทยากร และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง หน้า 322 ลําดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นําชุมชนและ
สมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของผู้นําชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่
เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุเครื่องเขียน และ
อุปกรณ์, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่ม, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม, ค่าของ
สมนาคุณ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง  หน้า 324 ลําดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม่บ้าน/สตรีเทศบาลเมือง
ทุ่งสง

จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรแม่บ้าน/สตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าอาหาร, ค่าจ้างเหมายานพาเหนะ, ค่าตอบแทน
วิทยากร, ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าเช่าที่
พัก, ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ, ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง  หน้า 342 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้จ่ายโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนที่ดํารงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประชาชนที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด, ค่าประกาศนีย
บัตร, ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
 ลงวันที่ 19 พ.ค.2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง  หน้า 210 ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายโครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรวมพลคนรักกีฬา
เมืองทุ่งสง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร และเครื่อง
ดื่ม, ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าพิธี
เปิด-ปิด, ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
 ลงวันที่ 19 พ.ค.2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง  หน้า 209 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายโครงการล้อมรักให้ครอบครัวล้อมรั้วให้ชุมชน จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการล้อมรักให้ครอบ
ครัวล้อมรั้วให้ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร และ
เครื่องดื่ม, ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม, ค่าที่พัก, ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง หน้า 196 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกองทุน
สวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม, ค่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่
พัก, ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง  หน้า 207 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนใน
เขตเทศบาล

จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม, ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ, ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการอบรม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง  หน้า 341 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 25,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมสร้าง
จิตสํานึก และความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าอาหาร, ค่า
อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาล
เมืองทุ่งสง  หน้า 208 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 1,330,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,080,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,080,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 972,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปของกองการศึกษา
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและ
เงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนม
พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   เช่น ค่าพลุ 
ค่าดอกไม้ ค่าพวงมาลา ค่าธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์, 
ค่าจัดโต๊ะหมู่บูชา, ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าเทียนชัย 
ค่าเทียนไข, ค่าจ้างชุดการแสดง, ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง,
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา, ค่าเช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ 
ผ้าคลุมเก้าอี้ , ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่  282  ลําดับที่  10     
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี  เช่น ค่าพลุ ค่าดอกไม้ ค่าพวงมาลา ค่าธงชาติ ธง
สัญลักษณ์,
ค่าจัดโต๊ะหมู่บูชา, ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าเทียนชัย ค่าเทียนไข,
ค่าจ้างชุดนักแสดง, ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง, ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา, ค่าเช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้ , ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่  282  ลําดับที่  11     
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดโครงการ
วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญของชาติ  เช่น
ค่าพลุ ค่าดอกไม้ ค่าพวงมาลา ค่าธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์,
ค่าจัดโต๊ะหมู่บูชา, ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าเทียนชัย, ค่าเทียนไข,
ค่าจ้างชุดการแสดง, ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา, ค่าเช่าเต๊นท์, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ, ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่ 282  ลําดับที่ 12
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 5,280,700 บาท
งบบุคลากร รวม 481,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 481,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 318,500 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 162,600 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปของกองการศึกษา     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบดําเนินงาน รวม 4,799,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 4,749,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดําเนินการปฏิบัติงานประจําศูนย์ส่ง
เสริมสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง

จํานวน 99,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดําเนินการปฏิบัติงาน
ประจําศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามขอบเขตงานที่
เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดจกรรม 1 นักเรียน 1ดนตรี1 กีฬา 
ได้แก่  ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าพาหนะของวิทยากร, ค่าเช่า
ที่พักวิทยากร, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ําแข็ง 
น้ําดื่ม สําหรับเด็กและเยาวชน ผู้เข้าร่วมฝึกทักษะด้านกีฬา,
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ, ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา,ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ  
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
 หน้าที่ 275  ลําดับที่ 2
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและ
ประชาชน ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน, ค่าวัสดุ
อุปกรณ์การแข่งขัน, ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
เปนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม,  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน, ค่าโล่
รางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร, ค่าเงินหรือของ
รางวัล, ค่าป้ายไวนิล, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ํา
ดื่ม น้ําแข็ง, ค่าวัสดุสํานักงาน, ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเปิด-ปิดการ
แข่งขันกีฬา ริ้วขบวน ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์, ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่  276  ลําดับที่  3    
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กร
อื่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงาน
หรือองค์กรอื่น ได้แก่  ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน, ค่าวัสดุ
อุปกรณ์การแข่งขัน, ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
เปนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม, ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน, ค่าโล่
รางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร, เงินหรือของ
รางวัล,  ค่าป้ายไวนิล, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ํา
ดื่ม น้ําแข็ง, ค่าวัสดุสํานักงาน, ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน
กีฬา ริ้วขบวน ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์, ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่วยข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
 หน้าที่  276  ลําดับที่ 4    
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:52:14 หน้า : 185/232

Windows 10
Typewriter
356



ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงาน
อื่น

จํานวน 100,000 บาท

" - เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกับ
หน่วยงานอื่น ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงสําหรับนักกีฬา-กรีฑา และเจ้า
หน้าที่ ,  ค่าตอบแทนสําหรับบุคคลภายนอกที่เทศบาลแต่งตั้งให้
เปนเจ้าหน้าที่ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่อี่นที่จําเปน, ค่า
พาหนะเดินทาง,  ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก,  ค่าอุปกรณ์กีฬา
หรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนักกีฬา รองเท้า ถุงเท้า และค่า
ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด,  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น  ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เวชภัณฑ์, ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
 หน้าที่ 277  ลําดับที่ 5     
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายโครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านกีฬา จํานวน 3,600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดสอนหลักสูตร
พิเศษด้านกีฬา เช่น ค่าจ้างเหมาทําอาหาร,ค่าวัสดุ
เครื่องบริโภค, ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา
  - ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิง ค่าชุดนักกีฬา-กรีฑา ค่าถุงเท้า-รองเท้า ฯลฯ
                            
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนักเรียน, นักกีฬา,
เจ้าหน้าที่, ผู้ฝึกสอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไปร่วมจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านกีฬา 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน้าที่ 274  ลําดับที่ 1
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแบตมินตัน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาแบตมินตัน ได้แก่ ค่า
เช่า หรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน, ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน, ค่า
อุปกรณ์กีฬา, ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเปนเจ้าหน้าที่ประจํา
สนาม,  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน, ค่าโล่รางวัล ถ้วย
รางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร, ค่าเงินรางวัลหรือของ
รางวัล, ค่าป้ายไวนิล, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
น้ําดื่ม น้ําแข็ง, ค่าวัสดุสํานักงาน, ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเปิด-ปิด
การแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์, ค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ    
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 1/2565  หน้าที่ 9  ลําดับที่ 1     
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมืองทุ่งสงคัพ จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลเมือง
ทุ่งสงคัพได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน, ค่าวัสดุ
อุปกรณ์การแข่งขัน, ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่าตอบแทนบุคคล
ภายนอกเปนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม,  ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน, ค่าโล่รางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร,
ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัล, ค่าป้ายไวนิล, ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง, ค่าวัสดุสํานักงาน,
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน 
ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 2
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2564
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
รอบคัดเลือกระดับภาคใต้จัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัด
เลือกระดับภาคใต้ ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวนัก
กีฬา-กรีฑา ก่อนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นแห่งประเทศไทย, ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าค่ายเก็บตัวนัก
กีฬา, ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้องในการเดินทางไปร่วมการแข่งขัน, ค่าเช่าที่พักสําหรับนัก
กีฬา ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง, ค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกอปท.เปนเจ้าหน้าที่ในการควบคุมหรือผู้ฝึกสอน
หรือเจ้าหน้าที่ที่จําเปน, ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานและลูกจ้าง, ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิง, ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปร่วมแข่งขันสําหรับนัก
กีฬา ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน และผู้เกี่ยวข้อง, ค่าเครื่องแต่งกายนัก
กีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุม ผู้จัดการทีม และผู้ที่เกี่ยวข้อง, ค่า
เวชภัณฑ์, ค่าวัสดุกีฬา, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ , ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
 หน้าที่  278  ลําดับที่ 6
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเปนค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวนักกีฬา-กรีฑา ก่อนเข้าแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย,
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา, ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา
ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเดินทาง
ไปร่วมการแข่งขัน, ค่าเช่าที่พักสําหรับนักกีฬา ผู้ควบคุม ผู้ฝึก
สอน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง , ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทาง
ไปร่วมแข่งขันสําหรับนักกีฬา ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน
 และผู้เกี่ยวข้อง , ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ผู้ฝึกสอน 
ผู้ควบคุม ผู้จัดการทีม และผู้ที่เกี่ยวข้อง, ค่าเวชภัณฑ์,
ค่าวัสดุกีฬา, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ , ค่าพาหนะเดินทาง,
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง, ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก อปท.
เปนเจ้าหน้าที่ในการควบคุมหรือผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่
ที่จําเปน,  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานและลูกจ้าง และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน้าที่  279  ลําดับที่  7
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุกีฬา ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ 
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 937,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 937,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 937,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดโครงการจัด
กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง เช่น ฝึกอบรมการรํา
มโนราห์ ฯลฯ จ่ายเปนค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสารคู่มือ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
 หน้า  282  ลําดับที่ 9    
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงานประเพณีลอย
กระทง  เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่า
เช่าเครื่องขยายเสียง เค่าเช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าของขวัญของ
รางวัล, เงินรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
 หน้า  280  ลําดับที่ 1    
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เมืองทุ่งสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดโครงการงานประเพณี
สงกรานต์เมืองทุ่งสง เช่น ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าตกแต่งฐานพระ
พุทธสิหิงค์ ค่าตกแต่งขันน้ําพานรอง, ค่าภัตตาหารพระภิกษุ
สงฆ์, ค่าอาหารและน้ําดื่มผู้สูงอายุ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
 หน้า  280  ลําดับที่ 2"     
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน เช่น ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าจ้างเหมาจัดทําคู่
มือ, ค่าจัดโต๊ะหมู่บูชา, ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้, ค่าอาหารและน้ําดื่ม, ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับการฝึกอบรมก่อนบรรพชาและค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
 หน้า  281  ลําดับที่  4    
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายโครงการวันเข้าพรรษา จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดโครงการงาน
วันเข้าพรรษา เช่น ค่าดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา,  ค่าปจจัยถวายพระ,
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเทียนจํานําพรรษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
 หน้า  281  ลําดับที่  6     
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน, เงินหรือของรางวัล, ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัด
สถานที่, ค่าเช่าโต๊ะ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุเกมส์, ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
 หน้า 275  ลําดับที่ 1    
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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ค่าใช้จ่ายโครงการวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดโครงการงานวัน
สําคัญทางศาสนา ได้แก่ วันมาฆะบูชา, วันวิสาขบูชา, วัน
อาสาฬหบูชา
และงานประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าดอกไม้ ธูป เทียน,
ค่าดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา , ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา, ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
 หน้า 281 ลําดับที่ 7
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าจัดงานวันขึ้นปีใหม่ เช่น  ค่าตกแต่งสถานที่, 
ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าจัดโต๊ะหมู่บูชาพระ ค่าภัตตาหารพระภิกษุ
สงฆ์, ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา, ค่าอาหาร ค่าน้ําดื่ม, ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ , ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
 หน้า  5  ลําดับที่ 281
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการจัดประเพณีชักพระ จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดโครงการงาน
ประเพณีชักพระ เช่น ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางพุทธศาสนา,
ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) หน้า  280  ลําดับที่  3
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา 
ประเพณีและภูมิปญญาท้องถิ่นกับเทศบาลเมืองคาโนะยา ประเทศ
ญี่ปุ่น

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา
ประเพณีและภูมิปญญาท้องถิ่นกับเทศบาลเมืองคาโนะ
ยา ประเทศญี่ปุ่น จ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษา
ดูงานและค่าเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเช่าสถานที่ 
ค่าเช่าเหมารถ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก 
ค่าเกียรติบัตร ค่าตอบแทน ค่าเอกสาร คู่มือ ค่าอาหาร
และน้ําดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าป้ายไวนิล 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 4/2565 หน้าที่ 22  
ลําดับที่  1
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557     
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)
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โครงการส่งเสริมอนุรักษ์การทําอาหารพื้นบ้าน จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานส่งเสริมและ
อนุรักษ์การทําอาหารพื้นบ้าน เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน, เงินหรือของรางวัล, ค่า
ใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่, ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุม
เก้าอี้, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน, ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
 หน้า  281  ลําดับที่ 8    
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 3,645,600 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กาหนด
หลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ของเทศบาล ที่ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล
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งบดําเนินงาน รวม 3,525,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,425,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดปลวกอาคารภายในสวนพฤกษาสิรินธร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล

ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานบริการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองทุ่งสง

จํานวน 1,095,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานบริการเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามขอบเขตงาน
ที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองท่่งสง

จํานวน 150,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าจ้างผลิตสื่อโซเชียล, เว็บไซต์
 และสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาล
เมืองทุ่งสง, ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว, ค่าเย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ, ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าจัดทําแผ่น
พับ, ใบปลิว,หนังสือคู่มือท่องเที่ยว, ค่าจ้างทําหนังสือภาพถ่าย
เมืองทุ่งสง, ค่าจ้างทําหนังสือประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง,ค่าจ้างทําวี
ดีโอ
พรีเซ็นต์เตชั่นเทศบาลเมืองทุ่งสง, ค่าซักฟอก, ค่าติดตั้งประปา,
ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ค่าติดตั้งโทรศัพท์, ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเมาเทนไบต์ครอสคันทรีและแข่ง
ขันจักรยานทางเรียบ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
จักรยานเสือภูเขาเมาเทนไบต์ครอสคันทรี และการ
แข่งขันจักรยานทางเรียบ เช่น ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม, ค่าของขวัญ, ของรางวัล, ค่าวัสดุโฆษณา
เผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง,
ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าตกแต่งสนามครอสคันทรี, ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-ปิด, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าตอบแทน,ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 238
 ลําดับที่ 2 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล
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โครงการจัดทําแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองทุ่งสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดประชุม
จัดทําแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เปนค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร 
ค่าอาหารและน้ําดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการประชุม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ
.ศ.2555
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 243
 ลําดับ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล
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โครงการดนตรีในสวน ดนตรีดี เยาวชนเด่น เล่นในสวน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการดนตรีในสวน
ดนตรีดี เยาวชนเด่น เล่นในสวน เพื่อจ่ายเปนค่าจัด
กิจกรรมการแสดงดนตรีในสวน ดนตรีดี เยาวชนเด่น 
เล่นในสวน และกิจกรรมการประกวดดนตรีฯ ค่าจัดสถานที่,
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดปิด, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าของขวัญ ของรางวัล,
ค่าตอบแทน, ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่าเช่าเวที, ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าตกแต่งเวที ฯลฯ และอื่น ๆ ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 239
 ลําดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล
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โครงการถนนคนเดินหลาดชุมทางทุ่งสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการถนนคนเดิน 
“หลาดชุมทางทุ่งสง” เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม, ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกลฮอล์, 
ค่าสถานที่จัดงาน, ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปน
ในการจัดงาน รวมทั้งค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน, ค่าจ้างเหมา
บริการ, ค่าตอบแทน, ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล, ค่ามหรสพ 
การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน,
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559
- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2555
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 242
 ลําดับที่ 2 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:52:15 หน้า : 202/232

Windows 10
Typewriter
373



โครงการป่นจักรยานเพื่อโลกสีเขียวท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป่นจักรยาน
เพื่อโลกสีเขียว ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง เปนค่า
ตกแต่งสถานที่, ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด, ค่าวัสดุอุปกรณ์, 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่า
ของขวัญ ของรางวัล, ค่าตอบแทน ค่าเช่าเครื่องเสียง 
ค่าเช่าเวที ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตกแต่งเวที และอื่น
ๆ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 240
 ลําดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือทุ่งสง จํานวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเปนการพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่อจ่ายเปน
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองทุ่งสงเปนค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม, ค่าของขวัญ, ของรางวัล, ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่, ค่าจ้าง
เหมาบริการ, ค่าเช่าเวที, ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ,
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว เช่น
        กิจกรรมที่ 1 “กิจกรรมจัดแสดงดอกไม้ ไม้ดอก 
ไม้ประดับ และแสง สี เสียง
        กิจกรรมที่ 2 “กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2566 
(กิจกรรมเคาน์ดาวน์ 2023)
        กิจกรรมที่ 3 “กิจกรรมเทศกาลตรุษจีนเทศบาลเมืองทุ่งสง
        กิจกรรมที่ 4 “กิจกรรมเดิน-วิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่อง
เที่ยวเชิงสุขภาพ “ชุมทางทุ่งสงมินิมาราธอน”
        กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเปนการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้แก่ กิจกรรม
ประกวดภาพถ่าย, กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย, กิจกรรม
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว, กิจกรรม
ฝึกอบรมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 237
 ลําดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ
งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
เปนต้นให้ดําเนินการและเบิกจ่ายเปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวสํานักปลัดเทศบาล

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบและอะไหล่ 
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เปนต้น อาทิเช่น เครื่องเขียน
แบบพิมพ์ สมุด กระดาษ ปากกา กระดาษคาร์บอน แฟ้ม
ซองสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ําดื่ม ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ เปนต้น
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบอะไหล่ ดัดแปลง
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติรายจ่ายที่พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เปนต้น อาทิเช่นถ่านไฟฉาย 
ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวสํานักปลัดเทศบาล
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเช่น ผงซัก
ฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาเช็ดกระจก แปรงไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม แก้ว กระติกน้ําร้อน 
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อาทิเช่น 
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในสายไมล์ เพลา ตลับลูกปน 
หัวเทียน หม้อน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์เบาะรถยนต์ ฯลฯ 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ เปนต้น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม
การท่องเที่ยวสํานักปลัดเทศบาล

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินยค่าวัสดุการเกษตร อาทิ เช่น ใบมีดเชือก 
หรือพลาสติก ฯลฯ  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งานวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
สํานักปลัดเทศบาล
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 15,986,400 บาท

งบบุคลากร รวม 3,326,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,326,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,163,300 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จ่ายควบกับเงิน เดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้
แก่ พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ
.2559  ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2559 ประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 9 ) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 และพระราช
บัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยตั้ง
จ่ายไว้จํานวน 12 เดือน สังกัดกองช่าง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มต่างๆ ได้แก่ ค่าวิชาชีพแก่พนักงานเทศบาล
ตําแหน่งผู้บริหารและวิศวกรโยธา เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ กรณี
พนักงานได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดเต็มขั้น หรือเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษเท่ากับเงินประจําตําแหน่ง เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงิน
เพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารและวิศวกรโยธา สังกัด
กองช่าง ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 907,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง คํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 85,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทน
และ
ค่าตอบแทนพิเศษ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้างสังกัด
กองช่าง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 12,660,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 435,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามหน้าที่ปกติ
โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติในสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้อง
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสํานักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกที่ตั้ง
สํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเปน
ผลัดหรือเปนกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของ
ตน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 ที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ สังกัดกองช่างที่ได้รับ
คําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองงช่าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 204,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ที่
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 หรือ
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 181,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้
บริหาร พนักงานเทศบาล และ ลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการอื่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราช
อาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง สังกัดกองช่าง ที่มีสิทธิเบิกจ่าย
ได้ตาม ระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักค่า
พาหนะ 
ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน เปนต้น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเข้าหน้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2089 ลงวันที่ 12
 เมษายน 2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง
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ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่พร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง   เปนต้น อาทิ
เช่น กระดาษ หมึก ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร ลวดเย็บ
กระดาษ เทปกาว ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ต่อเติม ดัดแปลง หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไม้กวาด น้ํายาทํา
ความสะอาด  ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก
ข้อมูล แฮนดี้ไดร์ฟ หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ ฯลฯ
 ของกองช่างที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 11,535,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 7,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้า และค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะใน
เขตเทศบาลค้างจ่าย ค่ากระแสไฟฟ้าอาคารสํานักงานอื่นๆ ที่จํา
เปนต้องจ่าย รวมถึงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ทั้ง 6
 โรงเรียน 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 4,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาของเทศบาลและโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสงทั้ง 6 โรงเรียน ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบริการโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุง คู่
สายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการของเทศบาล กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

งานก่อสร้าง รวม 60,023,200 บาท
งบบุคลากร รวม 12,164,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 12,164,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,770,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน 
        - กองช่างสุขาภิบาล จํานวน   942,700 บาท
        - กองช่าง     จํานวน   4,827,900  บาท                     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,163,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา 
        - กองช่าง จํานวน 833,700  บาท
        - กองช่างสุขาภิบาล จํานวน 329,700 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,810,300 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่ 
        - กองช่างสุขาภิบาล จํานวน   526,700  บาท
        - กองช่าง   4,283,600  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 420,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้าง
        - กองช่างสุขาภิบาล จํานวน 36,000 บาท
        - กองช่าง  384,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

งบดําเนินงาน รวม 24,590,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 17,980,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าอาคารและที่ดิน จํานวน 13,250,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าอาคารและที่ดิน เปนไปตามหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกองช่างกิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการให้บริการประชาชน

จํานวน 4,080,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกองช่าง
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการประชาชน ตามขอบ
เขตงานที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าติดตั้งไฟฟ้า เปนค่าปกเสาพาดสายภาย
นอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่า
ติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า และค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าติดตั้งประปา เปนค่าวางท่อประปา
ภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใบ
ริการน้ําประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณ์ประปา ซึ่ง
เปนกรรมสิทธิ์ของการประปา และค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและ
ติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองช่าง 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ 
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้ จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค กองช่าง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 6,610,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ฟิวล์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊ก เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ ขา หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เครื่อง
ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สปอร์ตไลท์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 4,800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก หิน ปูน ทราย
ตะปู สี แปรงทาสี จอบ เสียม หินคลุก แอสฟลท์ ดอกสว่าน ฯลฯ
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุหรือเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะ
ของเทศบาล เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ฯลฯ
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- เปนไปตามหลักเกฑณ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น น้ํายาเคมีภัณฑ์ น้ํายาเคมี ถุงมือ กากน้ําตาล น้ํายากําจัด
แมลงวัน และยาดับกลิ่นอื่นๆ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

งบลงทุน รวม 23,268,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 23,268,900 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการติดตั้งเหล็กดัดอาคารเรียน 5 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง

จํานวน 272,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดอาคารเรียน 5 
สําหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทุ่งสง เลขที่ ช. 24/65
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 4/2565 หน้าที่ 13  
ลําดับที่ 7     
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการึกษา)     

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4 เปนห้องประชุมของ
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน 4 เปนห้องประชุม
ของโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
ทุ่งสง เลขที่ ช. 47/2565 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 4/2565  หน้าที่  13  ลําดับที่ 5   
  
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)    

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ถนนผดุงราษฎร์ (ข้างตลาด
สดแผง ฉ)

จํานวน 328,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
ถนนผดุงราษฎร์ (ข้างตลาดสดแผง ฉ) วงเงินงบประมาณ
 2,328,000 บาท โดยทําการดังนี้
งานขุดท่อระบายน้ํา-ทางเท้า
ช่วงที่ 1 ทําการขุดรื้อทางเท้าเดิมออก กว้างเฉลี่ย 1.30 เมตร 
ยาวประมาณ 178.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ทําการขุดรื้อทางเท้าเดิมออก กว้างเฉลี่ย 1.10 เมตร 
ยาวประมาณ 93.00 เมตร
งานก่อสร้างท่อระบายน้ํา-ก่อสร้างทางเท้า
ช่วงที่ 1 ทําการก่อสร้างระบบระบายน้ํา ขนาด 0.80 เมตร 
โดยวางท่อลอนโพลีเอทิลีนเสริมเหล็ก CLASS B SN 8 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักด้านบนเปนรางวี
 ยาวประมาณ 178.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ทําการก่อสร้างระบบระบายน้ํา ขนาด 0.60 เมตร 
โดยวางท่อลอนโพลีเอทิลีนเสริมเหล็ก CLASS B SN 8 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักด้านบนเปนรางวี 
ยาวประมาณ 93.00 เมตร
 - สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เห็นชอบให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ สําหรับโครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา ถนนผดุงราษฎร์ (ข้างตลาดสดแผง ฉ) ให้ก่อหนี้
ผูกพันได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไป (พ.ศ. 2567) โดยตั้งจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 328,000 บาท และ
ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายไม่เกินปีงบประมาณถัดไป 
พ.ศ. 2567 จํานวน 2,000,000 บาท เมื่อคราวประชุมสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 
พ.ศ. 2565 วันที่ 27 มิถุนายน 2565
 - รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกําหนด 
ตามแบบแปลนเลขที่ ช. 36/65
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
ครั้งที่ 4/2565 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน ค.ส.ล. ลําเหมือง
สาธารณประโยชน์ ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 21 (หลังหมู่บ้านนางล้วน)

จํานวน 134,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างทางเดินและ
ผนังกันดิน ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณประโยชน์ 
ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 21 (หลังหมู่บ้านนางล้วน) 
วงเงินงบประมาณ 1,134,000 บาท โดยทําการก่อสร้าง
ทางเดินและผนังกันดิน ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณประโยชน์ 
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 216.00 เมตร
 - สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เห็นชอบให้ก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ สําหรับ
โครงการก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน ค.ส.ล. ลําเหมือง
สาธารณประโยชน์ ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 21 (หลังหมู่
บ้านนางล้วน) ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไป 
(พ.ศ. 2567) โดยตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จํานวน 134,000 บาท และก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายไม่เกินปีงบประมาณถัดไป พ.ศ. 2567 
จํานวน 1,000,000 บาท เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2565 
วันที่ 27 มิถุนายน 2565
 - รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกําหนด 
ตามแบบแปลนเลขที่ ช. 44/65
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 4/2565 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู (ด้านบนเปนรางวี) 
พร้อมบ่อพัก ถนนร่วมใจพัฒนา 2 (ทางเข้าหมู่บ้านมั่นคง)

จํานวน 405,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู 
(ด้านบนเปนรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนร่วมใจพัฒนา 2 
(ทางเข้าหมู่บ้านมั่นคง) วงเงินงบประมาณ 405,000 บาท
 โดยทําการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู (ด้านบนเปนรางวี) 
ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ยาวข้างละ 65.00 เมตร 
รวมความยาวทั้งสองข้าง 130.00 เมตร
 - รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกําหนด 
ตามแบบแปลนเลขที่ ช. 39/65
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
ครั้งที่ 4/2565 หน้าที่ 2 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างสนามเทนนิส 4 คอร์ท พร้อมอาคาร
บริการ

จํานวน 1,000,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างสนามเทนนิส 4 คอร์ท พร้อมอาคาร
บริการ วงเงินงบประมาณ 9,280,000 บาท โดยทําการก่อสร้าง
สนามเทนนิส 4 คอร์ท พร้อมอาคารบริการ เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้มีพื้นที่สําหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ
 - รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกําหนด ตาม
แบบแปลนเลขที่ ช. 93/64
 - สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เห็นชอบให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ สําหรับโครงการก่อสร้างสนาม
เทนนิส 4 คอร์ท พร้อมอาคารบริการ ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินปี
งบประมาณถัดไป (พ.ศ. 2567) โดยตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2566 จํานวน 1,000,000 บาท และก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายไม่เกินปีงบประมาณถัดไป พ.ศ. 2567
 จํานวน 8,280,000 บาท เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2565 วันที่ 27
 มิถุนายน 2565
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เทศบาล
เมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําป้ายชื่อถนนและชื่อซอย จํานวน 499,800 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําป้ายชื่อถนนและชื่อ
ซอย วงเงินงบประมาณ 499,800 บาท เพื่อติดตั้งตามเส้นทาง
ถนนและซอยของเทศบาลเมืองทุ่งสง จํานวน 60 ป้าย
 - รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกําหนด ตาม
แบบแปลนเลขที่ ช. 45/64
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เทศบาล
เมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 หน้า 11
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งราวกันตก ถนนพัฒนาการ บริเวณศาลา
ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

จํานวน 57,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งราวกันตก ถนน
พัฒนาการ บริเวณศาลาชุมชนหมู่บ้านพัฒนา วงเงินงบ
ประมาณ 57,000 บาท โดยทําการติดตั้งราวเหล็ก 2 ข้างทาง ยาว
ข้างละ 12.00 เมตร รวมความยาว 24.00 เมตร
 - รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกําหนด ตาม
แบบแปลนเลขที่ ช. 38/64
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เทศบาล
เมืองทุ่งสง หน้าที่ 339 ลําดับที่ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาคู่เมรุ วัดชัยชุมพล จํานวน 364,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศาลาคู่เมรุ วัดชัยชุมพล วงเงินงบประมาณ 4,364,000 บาท 
โดยทําการดังนี้
1. ปรับปรุงอาคารศาลาคู่เมรุ หลังที่ 1 ขนาด 12.00x24.00 
เมตร พื้นที่รวม 288.00 ตารางเมตร
2. ปรับปรุงอาคารศาลาคู่เมรุ หลังที่ 2 ขนาด 12.50x28.50 
เมตร พื้นที่รวม 272.00 ตารางเมตร
 - รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกําหนด 
ตามแบบแปลนเลขที่ ช. 40/65
 - สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เห็นชอบให้ก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
สําหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาคู่เมรุ 
วัดชัยชุมพล ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินปีงบประมาณ
ถัดไป (พ.ศ. 2567) โดยตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 จํานวน 364,000 บาท และก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายไม่เกินปีงบประมาณถัดไป พ.ศ. 2567 
จํานวน 4,000,000 บาท เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2565 
วันที่ 27 มิถุนายน 2565
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
 เทศบาลเมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
ครั้งที่ 4/2565 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:52:15 หน้า : 220/232

Windows 10
Typewriter
391



ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนตลาดใน (ข้างห้องสมุด
ประชาชน)

จํานวน 87,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงทางเท้าถนน
ตลาดใน (ข้างห้องสมุดประชาชน) 
วงเงินงบประมาณ 87,000 บาท โดยทําการดังนี้ 
งานขุดรื้อทางเท้า(ช่วงที่ 1) ทําการขุดรื้อทางเท้าเดิมออก 
กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวประมาณ 30.00 เมตร (ช่วงที่ 2) 
ทําการขุดรื้อทางเท้าเดิมออก กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ยาวประมาณ 30.00 เมตรงานก่อสร้างรางวี คสล.(ช่วงที่ 1) 
ก่อสร้างรางวี คสล. ขนาด 0.50 เมตร 
ยาวประมาณ 30.00 เมตร (ช่วงที่ 2) ก่อสร้างรางวี 
คสล. ขนาด 0.50 เมตร ยาวประมาณ 30.00 เมตร
 - รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกําหนด 
ตามแบบแปลนเลขที่ ช. 37/65
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 4/2565 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 1
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง จํานวน 774,200 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างก่อสร้างส้วมโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทุ่งสง เลขที่ ช. 80/63
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 4/2565  หน้าที่  13  ลําดับที่ 6   
  
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)    
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โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง

จํานวน 3,204,900 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองทุ่งสง เลขที่ ช.67/60 งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จํานวน 9,156,700 บาท เทศบาลเมืองทุ่งสงสมทบ 
จํานวน 1,017,400 บาท  ได้ก่อสร้างตามสัญญา
เลขที่ 67/2563  ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563  
ครบกําหนดสัญญาวันที่ 28 กันยายน 2564  
เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้
งานงวดที่ 1 เบิกจ่ายจํานวน   457,834.50 บาท     
งานงวดที่ 2 เบิกจ่ายจํานวน   686,752.20 บาท     
งานงวดที่ 3 เบิกจ่ายจํานวน   686,752.20 บาท
งานงวดที่ 4 เบิกจ่ายจํานวน   686,752.20 บาท     
งานงวดที่ 5 เบิกจ่ายจํานวน 1,007,235.90 บาท     
งานงวดที่ 6 เบิกจ่ายจํานวน   549,401.40 บาท     
งานงวดที่ 7 เบิกจ่ายจํานวน 640,968.30 บาท     
รวมเปนเงิน 4,715,696.70 บาท และเทศบาลเมืองทุ่งสง
ขอกันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565 จํานวน 4,441,003.30 บาท เนื่องจาก
งบประมาณ จํานวน 4,441,003.30 บาท  ถูกพับไป
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้ 
และในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองทุ่งสง
ได้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเปนรายการใหม่ 
งานงวดที่ 8  เบิกจ่ายจํานวน   1,236,153.60 บาท 
ตามมติสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเห็นชอบ 
เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2565 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 
คงเหลือเงินที่ยังมิได้เบิกจ่ายจํานวน 3,204,849.70 บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:52:15 หน้า : 222/232

Windows 10
Typewriter
393



ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา (ด้านบน
เปนรางวี) หน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ (ซอยเชื่อง - จัน)

จํานวน 350,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ํา (ด้านบนเปนรางวี) หน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านนา
เหนือ (ซอยเชื่อง - จัน) วงเงินงบประมาณ 350,000 บาท โดยทํา
การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 เมตร ยาว 70.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 224.00
 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร (ด้านบนเปนรางวี) พร้อมบ่อพัก
 - รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกําหนด ตาม
แบบแปลนเลขที่ ช. 43/65
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เทศบาล
เมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 4/2562 หน้าที่ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
(ด้านบนเปนรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนตลาดใน ซอย 1 แยก 3

จํานวน 245,900 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา ค.ส.ล
. (ด้านบนเปนรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนตลาดใน ซอย 1แยก 3 
วงเงินงบประมาณ 245,900 บาท โดยทําการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร 
กว้างเฉลี่ย1.50-2.00 เมตร ความยาว 42.40 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 81.00 
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (ด้านบนเปนรางวี) 
พร้อมบ่อพัก ความยาว 84.00 เมตร (สองฝ่ง)
 - รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกําหนด 
ตามแบบแปลนเลขที่ ช. 68/64
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
ครั้งที่ 3/2565 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อ
พัก (ด้านบนเปนรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 6 ส่วนที่เหลือ

จํานวน 199,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา พร้อม
บ่อพัก (ด้านบนเปนรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 6 ส่วนที่เหลือ วง
เงินงบประมาณ 199,000 บาท โดยทําการดังนี้
ช่วงที่ 1
  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความกว้าง 5.40 เมตร ความยาว 20.00
 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร
  - ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. เส้าผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร
  - ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 34.00 เมตร
 - รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกําหนด ตาม
แบบแปลนเลขที่ ช. 08/65
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เทศบาล
เมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 หน้าที่ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อ
พัก (ด้านบนเปนรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 8/1

จํานวน 475,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อ
ระบายน้ํา พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเปนรางวี) ถนน
ยุทธศาสตร์ ซอย 8/1 วงเงินงบประมาณ 675,000 บาท โดยทํา
การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.40 เมตร ยาว 63.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 403.00 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก (ด้านบน
เปนรางวี) ความยาวรวมทั้งสองด้าน 126.00 เมตร 
 - สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เห็นชอบให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ สําหรับโครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเปนราง
วี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 8/1 ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินปีงบ
ประมาณถัดไป (พ.ศ. 2567) โดยตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2566 จํานวน 475,000 บาท และก่อหนี้ผูกพันงบประมาณราย
จ่ายไม่เกินปีงบประมาณถัดไป พ.ศ. 2567 จํานวน 200,000
 บาท เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัย
ที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2565 วันที่ 27 มิถุนายน 2565
 - รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกําหนด ตาม
แบบแปลนเลขที่ ช. 42/65
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เทศบาล
เมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 4/2565 หน้าที่ 6
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบาย
น้ํารูปตัวยู (ด้านบนเปนรางวี) ถนนประชาอุทิศ แยกซ้ายหน้าสนาม
ชนโค

จํานวน 225,100 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้ํารูปตัวยู (ด้านบนเปนรางวี) ถนนประชา
อุทิศ แยกซ้ายหน้าสนามชนโค วงเงินงบประมาณ 509,000
 บาท โดยทําการดังนี้
 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 207.00 ตารางเมตร
 2. ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30
 เมตร ยาวข้างละ 69.00 เมตร ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่น้อย
กว่า 138.00 เมตร
 - สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เห็นชอบให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ สําหรับโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ํารูปตัวยู (ด้านบนเปนราง
วี) ถนนประชาอุทิศ แยกซ้ายหน้าสนามชนโค ให้ก่อหนี้ผูกพันได้
ไม่เกินปีงบประมาณถัดไป (พ.ศ. 2567) โดยตั้งจ่ายในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 225,040 บาท และก่อหนี้ผูกพันงบ
ประมาณรายจ่ายไม่เกินปีงบประมาณถัดไป พ.ศ. 2567
 จํานวน 283,960 บาท เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2565 วันที่ 27
 มิถุนายน 2565
 - รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกําหนด ตาม
แบบแปลนเลขที่ ช. 19/62
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เทศบาล
เมืองทุ่งสง หน้าที่ 335
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนแอสฟลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าแพใต้ 
(ติดผาทอง)

จํานวน 336,400 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนแอสฟลท์ติก
คอนกรีต ถนนท่าแพใต้ (ติดผาทอง) วงเงินงบประมาณ 336,400
 บาท โดยทําการก่อสร้างถนนแอสฟลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05
 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 810.00 ตารางเมตร
 - รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกําหนด ตาม
แบบแปลนเลขที่ช. 12/64
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เทศบาล
เมืองทุ่งสง หน้าที่ 167
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนแอสฟลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านใน
หวัง ซอย 5 (ต่อจากของเดิม) จากสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าแพไป
ทางทิศตะวันตก

จํานวน 305,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนแอสฟลท์ติก
คอนกรีต ถนนบ้านในหวัง ซอย 5 (ต่อจากเดิม) จากสะพาน คสล
. ข้ามคลองท่าแพไปทางทิศตะวันตก วงเงินงบ
ประมาณ 1,305,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนนแอสฟลท์ติก
คอน  กรีตบดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ความ
ยาวประมาณ  300.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตาราง
เมตร
 - รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกําหนด ตาม
แบบแปลนเลขที่ ช. 13/64
 - สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เห็นชอบให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ สําหรับโครงการก่อสร้างถนน
แอสฟลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านในหวัง ซอย 5 (ต่อจากเดิม) จาก
สะพาน คสล. ข้ามคลองท่าแพไปทางทิศตะวันตก ให้ก่อหนี้ผูกพัน
ได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไป (พ.ศ. 2567) โดยตั้งจ่ายในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 305,000 บาท และก่อหนี้ผูกพันงบ
ประมาณรายจ่ายไม่เกินปีงบประมาณถัดไป พ.ศ. 2567
 จํานวน 1,000,000 บาท เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2565 วันที่ 27
 มิถุนายน 2565
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เทศบาล
เมืองทุ่งสง หน้าที่ 168 ลําดับที่ 7
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา (ด้านบนเปนรางวี) พร้อม
บ่อพัก ถนนพัฒนาการซอย 12

จํานวน 556,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา (ด้านบน
เปนรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนพัฒนาการ ซอย 12 วงเงินงบ
ประมาณ 2,556,000 บาท โดยทําการ
" 1. ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 730.00
 เมตร
 2. บ่อพักรวมทั้งสองข้าง จํานวน 92 บ่อ
 3. ผิวจราจรแอสฟลท์ติก ส่วนที่ชํารุดจากการก่อสร้าง ให้ทําการ
ซ่อมแซมโดยใช้แอสฟลท์ติกปูทับบดอัดแน่น"
 - รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกําหนด ตาม
แบบแปลนเลขที่ ช. 52/64
 - สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เห็นชอบให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ สําหรับโครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา (ด้านบนเปนรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนน
พัฒนาการ ซอย 12 ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินปีงบประมาณถัด
ไป (พ.ศ. 2567) โดยตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 จํานวน 556,000 บาท และก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายไม่
เกินปีงบประมาณถัดไป พ.ศ. 2567 จํานวน 2,000,000 บาท เมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
 ประจําปี พ.ศ. 2565 วันที่ 27 มิถุนายน 2565
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เทศบาล
เมืองทุ่งสง หน้าที่ 332 ลําดับที่ 4 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - ทุ่งสง (ทั้ง
ระบบ)

จํานวน 13,400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเงินสมทบโครงการก่อสร้างศูนย์กระจาย
สินค้าภาคใต้ - ทุ่งสง (ทั้งระบบ) ตําบลปากแพรก อําเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนเงิน 66,530,700 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566 เปนเงิน 53,130,700
 บาท และเทศบาลเมืองทุ่งสงสมทบ จํานวน 13,400,000 บาท
ตาม เอกสาร งบประมาณ รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 
        - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 2,500,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ค่าขุดลอกแหล่งน้ํา) จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ค่าขุดลอก
แหล่งน้ํา) ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด
    - กองช่าง 1,000,000 บาท
    - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1,500,000 บาท
- ค่าจ้างเอกชนขุดลอกคู คลอง ท่อระบาย ลําเหมือง
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขอองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณะและกําจัดวัชพืช
ที่กีดขวางทางนํา่ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 684,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 684,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 644,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน จํานวน 440,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าที่ดินตลาดต้น
ยาง ฯลฯ  ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
 - ตั้งจ่ายจากรายได้ กองสาธารณสุขฯ
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ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากสัตว์
ปีกเปนพาหนะนําโรค

จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการป้องกันโรอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซื้อที่เกิดจากสัตว์ปีกเปนพาหนะนําโรค 
(ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด) 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 - เปนไปตามฃระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด่วนมากที่ ม 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง (พ.ศ.2566-
2570) 
 -  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองสาธารณสุขฯ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมพาหนะนําโรค(จ้างเหมา
เอกชนจํากัดหนู)

จํานวน 144,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมพาหนะนํา
โรค(จ้างเหมาเอกชน 
กํากัดหนู) (ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด) 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 - เปนไปตามฃระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง (พ.ศ.2566-
2570)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 -  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ สําหรับสํานักงานตลาดสด
ที่สามารถเบิกได้จ่ายได้ตามระเบียบฯ
 -  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองสาธารณสุขฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 28,000 บาท

ที่สามารถเบิกได้จ่ายได้ตามระเบียบฯ
 -  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองสาธารณสุขฯ

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 2,194,800 บาท
งบบุคลากร รวม 2,193,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,193,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,993,800 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุง 
ค่าตอบแทนพิเศษ
 - ตั้งจากเงินรายได้ กองสาธารณสุขฯ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างของ
ตามประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาล(ก.ท
.) เรื่อง กําหนด หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 - ตั้งจากเงินรายได้ กองสาธารณสุขฯ

งบดําเนินงาน รวม 1,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการตรวจโรคสัตว์ ก่อนฆ่าและ
หลังฆ่า ในโรงฆ่าสัตว์ เช่น โค กระบือ และสุกร เพื่อให้ผู้บริโภค
ปลอดภัยจากโรคและสารพิษตกค้างจากสัตว์ฯลฯ ที่สามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองสาธารณสุขฯ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 29,050,000

คาชําระดอกเบี้ย 6,547,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

2,293,600

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 30,655,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 5,498,400

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 384,000

เงินสํารองจาย 4,000,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

9,397,100

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

1,381,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

2,773,100

คาใชจายเกี่ยวกับการ
จราจร

300,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 29,050,000

คาชําระดอกเบี้ย 6,547,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

2,293,600

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 30,655,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 5,498,400

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 384,000

เงินสํารองจาย 4,000,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

9,397,100

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

1,381,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

2,773,100

คาใชจายเกี่ยวกับการ
จราจร

300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาใชจายสมาชิกสมาคม
เทศบาลนครและเมือง
แหงประเทศไทย

100,000

คาบารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

100,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

50,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่

590,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,429,900

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

351,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

351,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

513,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาใชจายสมาชิกสมาคม
เทศบาลนครและเมือง
แหงประเทศไทย

100,000

คาบารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

100,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

50,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่

590,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,429,900

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

351,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

351,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

513,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

3,563,700

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

23,772,400 2,765,000 111,407,900 4,503,000 235,700 2,353,400 2,647,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

551,700 9,562,800 139,200 72,700 67,200

เงินประจําตําแหนง 721,200 204,000 169,000 85,200 85,200

คาจางลูกจางประจํา 1,502,900 504,500

คาตอบแทนพนักงานจาง 7,760,900 4,423,400 13,446,900 1,883,900 258,900 12,874,700 993,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

366,800 411,900 592,800 119,200 1,205,000 24,000

เงินวิทยฐานะ 11,596,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง
ประจํา

15,500

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

65,000 90,000 60,000 144,000

คาเบี้ยประชุม 32,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

160,000 80,000 15,000 110,000 20,000

คาเชาบาน 264,000 84,000 144,000 106,800 54,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

3,563,700

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

318,500 7,933,900 155,936,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

67,200 10,460,800

เงินประจําตําแหนง 103,200 1,367,800

คาจางลูกจางประจํา 1,163,400 3,170,800

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,242,600 5,717,300 1,993,800 50,596,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

120,000 505,500 200,000 3,545,200

เงินวิทยฐานะ 11,596,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง
ประจํา

15,500

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,000 360,000

คาเบี้ยประชุม 32,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000 435,000

คาเชาบาน 204,000 856,800
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

343,600 37,800 185,400 9,600 66,800 4,800

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูไดรับบํานาญ

75,000 75,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,435,500 80,000 20,000 20,000

คาจางที่ปรึกษาวิจัย
โครงการพัฒนารูปแบบ
การสื่อในการบริการ
ประชาชน

100,000

คาจางเหมาบริการขับ
รถยนต์สวนกลาง(สํานัก
ปลัดเทศบาล)

85,100

คาจางเหมาบริการจัด
เก็บขอมูลการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาล
เมืองทุงสง

85,100

คาจางเหมาบริการจัด
เก็บขอมูลสารสนเทศ
ของกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

180,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

181,200 829,200

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูไดรับบํานาญ

150,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 150,000 2,705,500

คาจางที่ปรึกษาวิจัย
โครงการพัฒนารูปแบบ
การสื่อในการบริการ
ประชาชน

100,000

คาจางเหมาบริการขับ
รถยนต์สวนกลาง(สํานัก
ปลัดเทศบาล)

85,100

คาจางเหมาบริการจัด
เก็บขอมูลการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาล
เมืองทุงสง

85,100

คาจางเหมาบริการจัด
เก็บขอมูลสารสนเทศ
ของกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

180,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการจัด
เก็บขอมูลสํารวจขอมูล
ภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรม
สําคัญของเทศบาลเมือง
ทุงสง

270,000

คาจางเหมาบริการจัด
ทําฐานขอมูลในการจัด
เก็บรายได

330,000

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่บริการขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

90,000

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่บันทึกขอมูล 
(LTAX3000)

180,000

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่บันทึกขอมูล
โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (e-
laas)

480,000

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่รักษาความ
สะอาดขนสงยอย

180,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการจัด
เก็บขอมูลสํารวจขอมูล
ภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรม
สําคัญของเทศบาลเมือง
ทุงสง

270,000

คาจางเหมาบริการจัด
ทําฐานขอมูลในการจัด
เก็บรายได

330,000

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่บริการขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

90,000

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่บันทึกขอมูล 
(LTAX3000)

180,000

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่บันทึกขอมูล
โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (e-
laas)

480,000

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่รักษาความ
สะอาดขนสงยอย

180,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการ
ดําเนินรายการทาง
สถานีวิทยุชุมชนเมือง
ทุงสง FM105.5MHz 
(ชื่อรายการเทศบาลพบ
ประชาชน

90,000

คาจางเหมาบริการดูแล
ทําความสะอาดสํานัก
งานเทศบาลอาคาร 2 
ชั้น 3

85,100

คาจางเหมาบริการดูแล
ระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์
หองประชุมเทศบาล
เมืองทุงสง

85,100

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

255,300

คาจางเหมาบริการใน
การปฏิบัติงานธุรการ
และประสานงานทั่วไป

85,100

คาจางเหมาบริการ
บันทึกขอมูลงาน
สารบรรณ

85,100
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการ
ดําเนินรายการทาง
สถานีวิทยุชุมชนเมือง
ทุงสง FM105.5MHz 
(ชื่อรายการเทศบาลพบ
ประชาชน

90,000

คาจางเหมาบริการดูแล
ทําความสะอาดสํานัก
งานเทศบาลอาคาร 2 
ชั้น 3

85,100

คาจางเหมาบริการดูแล
ระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์
หองประชุมเทศบาล
เมืองทุงสง

85,100

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

255,300

คาจางเหมาบริการใน
การปฏิบัติงานธุรการ
และประสานงานทั่วไป

85,100

คาจางเหมาบริการ
บันทึกขอมูลงาน
สารบรรณ

85,100
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการ
บันทึกขอมูลบุคลากร
ภาครัฐ

216,000

คาจางเหมาบริการ
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

150,000

คาจางเหมาบริการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชนเทศบาลเมือง
ทุงสง

170,200

คาจางเหมาบริการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให
บริการงานทะเบียน
ราษฎรเทศบาลเมือง
ทุงสง

85,100

คาจางเหมาบริการ
เอกชนประจําศูนย์
บริการรับเรื่องตางๆ 
เทศบาลเมืองทุงสง

85,100

คาเชารถยต์สวนกลาง
รถตู 12 ที่นั่ง ขนาด 1 
ตัน เกียร์อัตโนมัติ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี

571,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการ
บันทึกขอมูลบุคลากร
ภาครัฐ

216,000

คาจางเหมาบริการ
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

150,000

คาจางเหมาบริการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชนเทศบาลเมือง
ทุงสง

170,200

คาจางเหมาบริการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให
บริการงานทะเบียน
ราษฎรเทศบาลเมือง
ทุงสง

85,100

คาจางเหมาบริการ
เอกชนประจําศูนย์
บริการรับเรื่องตางๆ 
เทศบาลเมืองทุงสง

85,100

คาเชารถยต์สวนกลาง
รถตู 12 ที่นั่ง ขนาด 1 
ตัน เกียร์อัตโนมัติ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี

571,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาเชารถยนต์สวนกลาง
รถตูโดยสาร 12 ที่นั่ง 
ขนาดปริมาตรกระบอบ
สูบ 2,982 ซีซี

361,800

คาเชารถยนต์สวนกลาง
รถตูโดยสาร 12 ที่นั่ง 
ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี

115,500

คาเชารถยนต์สวนกลาง
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
ธรรมดา ปริมาตร
กระบอกสอบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี

117,200

คาเชารถยนต์สวนกลาง
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 
ลอแบบดับเบิลแคบ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี

119,700

คาเชารถยนต์สวนกลาง
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี

205,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาเชารถยนต์สวนกลาง
รถตูโดยสาร 12 ที่นั่ง 
ขนาดปริมาตรกระบอบ
สูบ 2,982 ซีซี

361,800

คาเชารถยนต์สวนกลาง
รถตูโดยสาร 12 ที่นั่ง 
ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี

115,500

คาเชารถยนต์สวนกลาง
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
ธรรมดา ปริมาตร
กระบอกสอบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี

117,200

คาเชารถยนต์สวนกลาง
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 
ลอแบบดับเบิลแคบ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี

119,700

คาเชารถยนต์สวนกลาง
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี

205,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาเชารถยนต์สวนกลาง
รถบรรทุก(ดีเซล) ขับ
เคลื่อน 4 ลอ แบบดับ
เบิลแคบ ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี

1,007,900

คาเชารถยนต์สวนกลาง
รถยนต์บรรทุกดีเซล 
ขนาด 1 ตัน แบบดับ
เบิลแคบปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี

661,500

คาเชาระบบดิจิ
ทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการ
สื่อสารมุงสูเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

1,700,000

คาใชจายโครงการจางที่
ปรึกษาวิจัย "การศึกษา
รูปแบบการบริหารและ
แนวทางการพัฒนาพื้นที่
เมืองทุงสงเป็นองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นรูป
แบบพิเศษ"

2,800,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาเชารถยนต์สวนกลาง
รถบรรทุก(ดีเซล) ขับ
เคลื่อน 4 ลอ แบบดับ
เบิลแคบ ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี

1,007,900

คาเชารถยนต์สวนกลาง
รถยนต์บรรทุกดีเซล 
ขนาด 1 ตัน แบบดับ
เบิลแคบปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี

661,500

คาเชาระบบดิจิ
ทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการ
สื่อสารมุงสูเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

1,700,000

คาใชจายโครงการจางที่
ปรึกษาวิจัย "การศึกษา
รูปแบบการบริหารและ
แนวทางการพัฒนาพื้นที่
เมืองทุงสงเป็นองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นรูป
แบบพิเศษ"

2,800,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายโครงการจางที่
ปรึกษาวิจัยประเมินผล
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

140,000

คาใชจายโครงการจาง
เหมาเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก

90,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

370,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดใชความเสียหาย
หรือคาสินไหมทดแทน

100,000

คาชดใชคาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน

20,000

คาใชจายคาลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม

200,000 50,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

660,000 160,000 100,000 100,000 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

100,000 20,000 80,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายโครงการจางที่
ปรึกษาวิจัยประเมินผล
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

140,000

คาใชจายโครงการจาง
เหมาเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก

90,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

370,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดใชความเสียหาย
หรือคาสินไหมทดแทน

100,000

คาชดใชคาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน

20,000

คาใชจายคาลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม

250,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

1,050,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

50,000 270,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการประชุม
ประชาคมเมืองทุงสง

50,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000

โครงการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนผัง
ภูมินิเวศ

150,000

โครงการจิตอาสา"เราทํา
ความดีดวยหัวใจ"ตาม
แนวพระราชดําริพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยู
หัว

15,000

โครงการฝึกอบรมการ
บริหารความเสี่ยง

160,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวของกับ
งบประมาณ การเงิน 
การคลังและพัสดุของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการประชุม
ประชาคมเมืองทุงสง

50,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000

โครงการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนผัง
ภูมินิเวศ

150,000

โครงการจิตอาสา"เราทํา
ความดีดวยหัวใจ"ตาม
แนวพระราชดําริพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยู
หัว

15,000

โครงการฝึกอบรมการ
บริหารความเสี่ยง

160,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวของกับ
งบประมาณ การเงิน 
การคลังและพัสดุของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

100,000

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:53:32 หนา : 22/96

Windows 10
Typewriter
425



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงาน
จางเทศบาลเมืองทุงสง

100,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นแบบ
บูรณาการ

50,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพแกบุคลากร
เพื่อพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองทุงสง

80,000

โครงการพัฒนาระบบ
บริการประชาชน

5,000

โครงการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและผู
บริหารเทศบาล

5,000

โครงการวันทองถิ่นไทย 10,000

โครงการเสริมสราง
ความรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและสราง
จิตสํานึกพลเมืองที่ดี

150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงาน
จางเทศบาลเมืองทุงสง

100,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นแบบ
บูรณาการ

50,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพแกบุคลากร
เพื่อพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองทุงสง

80,000

โครงการพัฒนาระบบ
บริการประชาชน

5,000

โครงการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและผู
บริหารเทศบาล

5,000

โครงการวันทองถิ่นไทย 10,000

โครงการเสริมสราง
ความรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและสราง
จิตสํานึกพลเมืองที่ดี

150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมความรู
ดานกฎหมายแกผู
บริหารและสมาชิก
เทศบาลเมืองทุงสง

30,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
ฐานขอมูลเพื่อการ
พัฒนาเทศบาลเมือง
ทุงสง ใหกับพนักงาน
เทศบาล/ลูกจาง และ
พนักงานจางของ
เทศบาลเมืองทุงสง

100,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

180,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีและ
จัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ

80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมความรู
ดานกฎหมายแกผู
บริหารและสมาชิก
เทศบาลเมืองทุงสง

30,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
ฐานขอมูลเพื่อการ
พัฒนาเทศบาลเมือง
ทุงสง ใหกับพนักงาน
เทศบาล/ลูกจาง และ
พนักงานจางของ
เทศบาลเมืองทุงสง

100,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

180,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีและ
จัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ

80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เทศบาลเมืองทุงสง

50,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สู Thungsong Smart 
City

100,000

โครงการอบรมใหความ
รูความเขาใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต

30,000

โครงการอบรมใหความ
รูระเบียบปฏิบัติ
งานอยางโปรงใสเสริม
สรางหลักธรรมาภิบาล

40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 160,000 500,000 2,000

คาจางเหมาบริการกวาด
ขยะและรักษาความ
สะอาดอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

170,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เทศบาลเมืองทุงสง

50,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สู Thungsong Smart 
City

100,000

โครงการอบรมใหความ
รูความเขาใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต

30,000

โครงการอบรมใหความ
รูระเบียบปฏิบัติ
งานอยางโปรงใสเสริม
สรางหลักธรรมาภิบาล

40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000 500,000 1,212,000

คาจางเหมาบริการกวาด
ขยะและรักษาความ
สะอาดอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

170,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการจัด
ความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมืองในเขต
เทศบาลเมืองทุงสง

1,359,500

คาใชจายโครงการให
บริการโครงสรางพื้น
ฐานเพื่อการพัฒนาเมือง
สู Smart City

2,362,600

คาใชจายในการจาง
เหมาบริการดูแลระบบ
กลองโทรทัศน์วงจรปิด

255,300

คาใชจายในการจาง
เหมาเอกชน (ราย
บุคคล) ยามรักษาการณ์
สถานที่ราชการของ
เทศบาลเมืองทุงสง

4,169,900

คาใชจายรายจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งบริการ

10,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการภายในราช
อาณาจักร

50,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
อํานวยการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนถนนใน
ชวงเทศกาลปีใหม

27,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการจัด
ความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมืองในเขต
เทศบาลเมืองทุงสง

1,359,500

คาใชจายโครงการให
บริการโครงสรางพื้น
ฐานเพื่อการพัฒนาเมือง
สู Smart City

2,362,600

คาใชจายในการจาง
เหมาบริการดูแลระบบ
กลองโทรทัศน์วงจรปิด

255,300

คาใชจายในการจาง
เหมาเอกชน (ราย
บุคคล) ยามรักษาการณ์
สถานที่ราชการของ
เทศบาลเมืองทุงสง

4,169,900

คาใชจายรายจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งบริการ

300,000 310,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการภายในราช
อาณาจักร

50,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
อํานวยการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนถนนใน
ชวงเทศกาลปีใหม

27,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตั้งศูนย์
อํานวยการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนถนนใน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

27,500

โครงการติดตั้งเครื่องสูบ
น้ําตามจุดเสี่ยงภัยน้ํา
ทวมในเขตเทศบาล

10,000

โครงการฝึกซอมดับ
เพลิงและฝึกซอมแผน
อพยพหนีไฟ

20,000

โครงการฝึกซอมแผน
ป้องกันและแกไขปัญหา
อุทกภัยวาตภัยและดิน
ถลมเมืองทุงสงแบบ
บูรณาการ

20,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

20,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยใหกับเยาวชนใน
โรงเรียนในเขตเทศบาล 
(ยุว อปพร.)

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตั้งศูนย์
อํานวยการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนถนนใน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

27,500

โครงการติดตั้งเครื่องสูบ
น้ําตามจุดเสี่ยงภัยน้ํา
ทวมในเขตเทศบาล

10,000

โครงการฝึกซอมดับ
เพลิงและฝึกซอมแผน
อพยพหนีไฟ

20,000

โครงการฝึกซอมแผน
ป้องกันและแกไขปัญหา
อุทกภัยวาตภัยและดิน
ถลมเมืองทุงสงแบบ
บูรณาการ

20,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

20,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยใหกับเยาวชนใน
โรงเรียนในเขตเทศบาล 
(ยุว อปพร.)

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาดูแลระบบ
อินเตอร์เน็ต

38,600

คาจางเหมาบริการ (ราย
บุคคล) งานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองทุงสง

102,200

คาจางเหมาบริการ
บุคคลขับรถยนต์ประจํา
โรงเรียนในสังกัดเทศ
บาลเมืองทุงสง

680,800

คาจางเหมาบริการ
บุคคลจัดเก็บขอมูลและ
บันทึกขอมูลระบบ
สารสนเทศของกองการ
ศึกษา

204,200

คาจางเหมาบริการ
บุคคลจัดเก็บขอมูลและ
บันทึกขอมูลระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน
รีสอร์ทอนุบาล

204,300

คาจางเหมาบริการ
บุคคลดําเนินงานหอง
สมุด พิพิธภัณฑ์และ
เครือขายทางการศึกษา

595,700
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาดูแลระบบ
อินเตอร์เน็ต

38,600

คาจางเหมาบริการ (ราย
บุคคล) งานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองทุงสง

102,200

คาจางเหมาบริการ
บุคคลขับรถยนต์ประจํา
โรงเรียนในสังกัดเทศ
บาลเมืองทุงสง

680,800

คาจางเหมาบริการ
บุคคลจัดเก็บขอมูลและ
บันทึกขอมูลระบบ
สารสนเทศของกองการ
ศึกษา

204,200

คาจางเหมาบริการ
บุคคลจัดเก็บขอมูลและ
บันทึกขอมูลระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน
รีสอร์ทอนุบาล

204,300

คาจางเหมาบริการ
บุคคลดําเนินงานหอง
สมุด พิพิธภัณฑ์และ
เครือขายทางการศึกษา

595,700
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการ
บุคคลดูแลรักษาความ
สะอาดโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุงสง

1,021,200

คาจางเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติการสอน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุงสง

6,808,000

คาจางเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติงานหอง
สมุดโรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล

85,100

คาจางเหมาบริการ
บุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
ดูแลและรักษาความ
สะอาดบริเวณสนาม
หนาที่วาการอําเภอ
ทุงสง

102,200

คาจางเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานขับรถยนต์
สวนกลางกองการศึกษา 
เทศบาลเมืองทุงสง

102,200

คาใชจายโครงการเชา
รถยนต์สวนกลาง

1,075,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการ
บุคคลดูแลรักษาความ
สะอาดโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุงสง

1,021,200

คาจางเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติการสอน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุงสง

6,808,000

คาจางเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติงานหอง
สมุดโรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล

85,100

คาจางเหมาบริการ
บุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
ดูแลและรักษาความ
สะอาดบริเวณสนาม
หนาที่วาการอําเภอ
ทุงสง

102,200

คาจางเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานขับรถยนต์
สวนกลางกองการศึกษา 
เทศบาลเมืองทุงสง

102,200

คาใชจายโครงการเชา
รถยนต์สวนกลาง

1,075,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการจาง
เหมาบริการบุคคลจัด
เก็บขอมูลและบันทึก
ขอมูลระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุงสง

170,200

คาถายเอกสาร 109,600

คาวารสารและหนังสือ
พิมพ์

72,000

คาใชจายโครงการเขา
คายวิชาการของนัก
เรียน โรงเรียนเทศบาล
วัดโคกสะทอน

70,000

คาใชจายโครงการเขา
คายวิชาการของนัก
เรียน โรงเรียนเทศบาล
วัดชัยชุมพล

100,000

คาใชจายโครงการเขา
คายวิชาการของนัก
เรียนโรงเรียนเทศบาล
บานนาเหนือ

50,000

คาใชจายโครงการเขา
คายวิชาการของนัก
เรียนโรงเรียนรีสอร์ท
อนุบาลทุงสง

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการจาง
เหมาบริการบุคคลจัด
เก็บขอมูลและบันทึก
ขอมูลระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุงสง

170,200

คาถายเอกสาร 109,600

คาวารสารและหนังสือ
พิมพ์

72,000

คาใชจายโครงการเขา
คายวิชาการของนัก
เรียน โรงเรียนเทศบาล
วัดโคกสะทอน

70,000

คาใชจายโครงการเขา
คายวิชาการของนัก
เรียน โรงเรียนเทศบาล
วัดชัยชุมพล

100,000

คาใชจายโครงการเขา
คายวิชาการของนัก
เรียนโรงเรียนเทศบาล
บานนาเหนือ

50,000

คาใชจายโครงการเขา
คายวิชาการของนัก
เรียนโรงเรียนรีสอร์ท
อนุบาลทุงสง

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายโครงการจัด
งานแขงขันทักษะทาง
วิชาการองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นเจา
ภาพระดับประเทศ และ
การจัดงานมหกรรมการ
จัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเจา
ภาพระดับประเทศและ
การแขงขันวิชาการและ
ทักษะวิชาชีพสิ่งประ
ดิษฐ์ นวัตกรรมระดับ
อาชีวศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

25,000,000

คาใชจายโครงการ
ติดตามประเมินผลการ
ใชหลักสูตรพาณิช
ยศาสตร์ในการจัดการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

50,000

คาใชจายโครงการนิเทศ
การศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายโครงการจัด
งานแขงขันทักษะทาง
วิชาการองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นเจา
ภาพระดับประเทศ และ
การจัดงานมหกรรมการ
จัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเจา
ภาพระดับประเทศและ
การแขงขันวิชาการและ
ทักษะวิชาชีพสิ่งประ
ดิษฐ์ นวัตกรรมระดับ
อาชีวศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

25,000,000

คาใชจายโครงการ
ติดตามประเมินผลการ
ใชหลักสูตรพาณิช
ยศาสตร์ในการจัดการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

50,000

คาใชจายโครงการนิเทศ
การศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายโครงการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

30,000

คาใชจายโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

100,000

คาใชจายโครงการ
พิพิธภัณฑ์ทองถิ่น "ชุม
ทางประวัติศาสตร์เมือง
ทุงสง"

150,000

คาใชจายโครงการวาย
น้ําเพื่อชีวิตพิชิตโรคภัย

100,000

คาใชจายโครงการศูนย์
เรียนรูชุมทางลดโลก
รอนทุงสง

100,000

คาใชจายโครงการสงนัก
เรียนเขารวมจัด
นิทรรศการและแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ 
(ระดับประเทศ)

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายโครงการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

30,000

คาใชจายโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

100,000

คาใชจายโครงการ
พิพิธภัณฑ์ทองถิ่น "ชุม
ทางประวัติศาสตร์เมือง
ทุงสง"

150,000

คาใชจายโครงการวาย
น้ําเพื่อชีวิตพิชิตโรคภัย

100,000

คาใชจายโครงการศูนย์
เรียนรูชุมทางลดโลก
รอนทุงสง

100,000

คาใชจายโครงการสงนัก
เรียนเขารวมจัด
นิทรรศการและแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ 
(ระดับประเทศ)

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายโครงการสงนัก
เรียนเขารวมจัด
นิทรรศการและแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ 
(ระดับภาคใต)

100,000

คาใชจายในการจัด
โครงการหนังสือเลมแรก

50,000

คาเดินทางไปราชการ 166,000

โครงการเขาคาย
วิชาการของนักเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุงสง

50,000

โครงการเขาคาย
วิชาการของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมเทศบาล
วัดทาแพ

100,000

โครงการจัดการแขงขัน
คนเกงโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

30,000

โครงการบริหารจัดการ
ศึกษาและทัศนศึกษาดู
งาน

100,000

โครงการประกวดสื่อ
การสอนของครูโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายโครงการสงนัก
เรียนเขารวมจัด
นิทรรศการและแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ 
(ระดับภาคใต)

100,000

คาใชจายในการจัด
โครงการหนังสือเลมแรก

50,000

คาเดินทางไปราชการ 300,000 466,000

โครงการเขาคาย
วิชาการของนักเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุงสง

50,000

โครงการเขาคาย
วิชาการของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมเทศบาล
วัดทาแพ

100,000

โครงการจัดการแขงขัน
คนเกงโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

30,000

โครงการบริหารจัดการ
ศึกษาและทัศนศึกษาดู
งาน

100,000

โครงการประกวดสื่อ
การสอนของครูโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเยาวชนอาสา
พัฒนาทองถิ่น

30,000

โครงการวันวิชาการ
เทศบาล

50,000

โครงการสงเสริมการ
อานหอสมุดประชาชน
เทศบาลเมืองทุงสง

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน)

1,333,700

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

990,400

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

5,360,500

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน)

425,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเยาวชนอาสา
พัฒนาทองถิ่น

30,000

โครงการวันวิชาการ
เทศบาล

50,000

โครงการสงเสริมการ
อานหอสมุดประชาชน
เทศบาลเมืองทุงสง

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน)

1,333,700

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

990,400

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

5,360,500

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน)

425,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาหนังสือเรียน)

1,804,800

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

11,398,700

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอุปกรณ์การ
เรียน)

1,009,300

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คาจัดการเรียน
การสอน)

5,503,800

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน)

1,383,700

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

686,800
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาหนังสือเรียน)

1,804,800

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

11,398,700

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอุปกรณ์การ
เรียน)

1,009,300

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คาจัดการเรียน
การสอน)

5,503,800

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน)

1,383,700

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

686,800
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน)

1,248,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาหนังสือเรียน)

1,562,900

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอุปกรณ์การ
เรียน)

649,000

โครงการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหเด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมือง
ทุงสง (กิจกรรมโตไปไม
โกง)

30,000

โครงการสอนภาษาตาง
ประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ในสถานศึกษา

1,000,000

โครงการหลา
ดวัฒนธรรม : หลาดชุม
ทางทุงสง

100,000

คาจางเหมาบริการ
บุคคลดําเนินงาน
สัตวแพทย์

180,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน)

1,248,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาหนังสือเรียน)

1,562,900

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอุปกรณ์การ
เรียน)

649,000

โครงการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหเด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมือง
ทุงสง (กิจกรรมโตไปไม
โกง)

30,000

โครงการสอนภาษาตาง
ประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ในสถานศึกษา

1,000,000

โครงการหลา
ดวัฒนธรรม : หลาดชุม
ทางทุงสง

100,000

คาจางเหมาบริการ
บุคคลดําเนินงาน
สัตวแพทย์

180,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการ
บุคคลดูแลผูสูงอายุใน
ศูนย์ฟิตเนสผูสูงอายุเเศ
บาลเมืองทุงสง

85,100

คาจางเหมาบริการ
บุคคลบันทึกขอมูล
ระบบสารสนเทศกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม

144,000

คาจางเหมาบริการ
บุคคลพัฒนาคุณภาพ
บริการงานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

510,600

คาจางเหมาบริการ
เอกชน (รายบุคคล) 
ปฏิบัติงานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดลอม

85,100

คาใชจายการเตรียม
พรัอมรับมืออุทกภัยเพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัย
และผูสูงอายุผูที่มีภาวะ
พึงพิง

85,100
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการ
บุคคลดูแลผูสูงอายุใน
ศูนย์ฟิตเนสผูสูงอายุเเศ
บาลเมืองทุงสง

85,100

คาจางเหมาบริการ
บุคคลบันทึกขอมูล
ระบบสารสนเทศกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม

144,000

คาจางเหมาบริการ
บุคคลพัฒนาคุณภาพ
บริการงานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

510,600

คาจางเหมาบริการ
เอกชน (รายบุคคล) 
ปฏิบัติงานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดลอม

85,100

คาใชจายการเตรียม
พรัอมรับมืออุทกภัยเพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัย
และผูสูงอายุผูที่มีภาวะ
พึงพิง

85,100
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายโครงการ
ดําเนินงานตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ํา
อุปโภคบริโภคในเขต
เทศบาล

160,000

คาใชจายโครงการเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ําคลอง
ในเขตเทศบาลเมือง
ทุงสง

55,000

คาใชจายในการพัฒนา
ระบบการดูแลผูสูงอายุ

856,000

คาใชจายระบบงาน
แพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

550,000

คาใชจายสําหรับสํารวจ
ขอมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์จากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยาราชนารี

29,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายโครงการ
ดําเนินงานตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ํา
อุปโภคบริโภคในเขต
เทศบาล

160,000

คาใชจายโครงการเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ําคลอง
ในเขตเทศบาลเมือง
ทุงสง

55,000

คาใชจายในการพัฒนา
ระบบการดูแลผูสูงอายุ

856,000

คาใชจายระบบงาน
แพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

550,000

คาใชจายสําหรับสํารวจ
ขอมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์จากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยาราชนารี

29,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยาราชนารี

147,600

คาใชจายโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)

500,000

คาใชจายโครงการ
พัฒนาศักยภาพและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู แกน
นําสุขภาพและสิ่งแวด
ลอม

100,000

โครงการทัศนะธรรม
ศึกษาของผูสูงอายุ

120,000

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรสงเสริมอาชีพคน
พิการและผูดูแลคน
พิการ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยาราชนารี

147,600

คาใชจายโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)

500,000

คาใชจายโครงการ
พัฒนาศักยภาพและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู แกน
นําสุขภาพและสิ่งแวด
ลอม

100,000

โครงการทัศนะธรรม
ศึกษาของผูสูงอายุ

120,000

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรสงเสริมอาชีพคน
พิการและผูดูแลคน
พิการ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการโรงเรียนผูสูง
อายุ (ศูนย์สรางสุข)

100,000

โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผูสูงอายุ

30,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูกระบวนการสูง
วัยและการเตรียมการ
เพื่อยามสูงวัย

30,000

โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตผูป่วยเอดส์

30,000

โครงการสงเสริมศูนย์
พัฒนาครอบครัว

100,000

คาจางเหมาบริการกวาด
ขยะในเขตเทศบาล

3,574,200

คาจางเหมาบริการเก็บ
ขนและกําจัดขยะมูล
ฝอยติดเชื้อ

150,000

คาจางเหมาบริการรักษา
ความสะอาดและเก็บขน
ขยะมูลฝอย

4,084,800
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการโรงเรียนผูสูง
อายุ (ศูนย์สรางสุข)

100,000

โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผูสูงอายุ

30,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูกระบวนการสูง
วัยและการเตรียมการ
เพื่อยามสูงวัย

30,000

โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตผูป่วยเอดส์

30,000

โครงการสงเสริมศูนย์
พัฒนาครอบครัว

100,000

คาจางเหมาบริการกวาด
ขยะในเขตเทศบาล

3,574,200

คาจางเหมาบริการเก็บ
ขนและกําจัดขยะมูล
ฝอยติดเชื้อ

150,000

คาจางเหมาบริการรักษา
ความสะอาดและเก็บขน
ขยะมูลฝอย

4,084,800
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการ
เอกชนบรรทุกขยะ
พรอมฝังกลบขยะมูล
ฝอย

4,100,000

คาใชจายคาเชารถยนต์
รถยนต์สวนกลาง

156,600

คาใชจายโครงการตรวจ
วัดคุณภาพน้ําเสีย

20,000

คาใชจายโครงการ
บริหารจัดการน้ําเสีย
ชุมชน

745,700

คาใชจายโครงการ
ประชาสัมพันธ์ในการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย

20,000

คาใชจายในการจาง
เหมาบริการขุดลอก
คลอง คูระบายน้ําภาย
ในเขตเทศบาล

1,800,000

คาใชจายในการบริการ
ขอมูลการใชน้ําประปา

12,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการ
เอกชนบรรทุกขยะ
พรอมฝังกลบขยะมูล
ฝอย

4,100,000

คาใชจายคาเชารถยนต์
รถยนต์สวนกลาง

156,600

คาใชจายโครงการตรวจ
วัดคุณภาพน้ําเสีย

20,000

คาใชจายโครงการ
บริหารจัดการน้ําเสีย
ชุมชน

745,700

คาใชจายโครงการ
ประชาสัมพันธ์ในการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย

20,000

คาใชจายในการจาง
เหมาบริการขุดลอก
คลอง คูระบายน้ําภาย
ในเขตเทศบาล

1,800,000

คาใชจายในการบริการ
ขอมูลการใชน้ําประปา

12,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอมป้องกันแกไขปัญหา
อุทกภัยแบบบูรณาการ

50,000

โครงการคาใชจายใน
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

936,100

คาใชจายโครงการจัดทํา
บัญชีการปลอยก๊าซ
เรือนกระจกในระดับ
องค์กร

2,200

คาใชจายโครงการฝึก
อบรมในการบริหาร
จัดการน้ําเสีย

5,300

คาใชจายโครงการฝึก
อบรมและสรางจิตสํานึก
ในการจัดการขยะมูล
ฝอย

6,300

คาใชจายโครงการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ํา

1,900

คาใชจายโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอมป้องกันแกไขปัญหา
อุทกภัยแบบบูรณาการ

50,000

โครงการคาใชจายใน
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

936,100

คาใชจายโครงการจัดทํา
บัญชีการปลอยก๊าซ
เรือนกระจกในระดับ
องค์กร

2,200

คาใชจายโครงการฝึก
อบรมในการบริหาร
จัดการน้ําเสีย

5,300

คาใชจายโครงการฝึก
อบรมและสรางจิตสํานึก
ในการจัดการขยะมูล
ฝอย

6,300

คาใชจายโครงการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ํา

1,900

คาใชจายโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหบาบริการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชน
เทศบาลเมืองทุงสง

85,100

คาจางเหมาบริการจาง
เหมาจัดเก็บขอมูลผูสูง
อายุ คนพิการ และผู
ดอยโอกาส

170,200

คาจางเหมาบริการดูแล
ระบบขอมูลของกอง
สวัสดิการสังคม

85,100

คาจางเหมาบริการ
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

85,100

คาใชจายโครงการขับ
เคลื่อนสมัชชาพลังแผน
ดินเอาชนะยาเสพติด

100,000

คาใชจายโครงการจัด
เก็บขอมูลชุมชน 
เทศบาลเมืองทุงสง

100,000

คาใชจายโครงการ
เทศบาลพบสภาชุมชน
เมืองเพื่อสรางความเขม
แข็งของชุมชน

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหบาบริการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชน
เทศบาลเมืองทุงสง

85,100

คาจางเหมาบริการจาง
เหมาจัดเก็บขอมูลผูสูง
อายุ คนพิการ และผู
ดอยโอกาส

170,200

คาจางเหมาบริการดูแล
ระบบขอมูลของกอง
สวัสดิการสังคม

85,100

คาจางเหมาบริการ
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

85,100

คาใชจายโครงการขับ
เคลื่อนสมัชชาพลังแผน
ดินเอาชนะยาเสพติด

100,000

คาใชจายโครงการจัด
เก็บขอมูลชุมชน 
เทศบาลเมืองทุงสง

100,000

คาใชจายโครงการ
เทศบาลพบสภาชุมชน
เมืองเพื่อสรางความเขม
แข็งของชุมชน

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายโครงการ
ประชุมประชาคมชุมชน

20,000

คาใชจายโครงการฝึก
อบรมและทัศนศึกษาดู
งานของผูนําชุมชนและ
สมาชิกสภาองค์กร
ชุมชนที่เกี่ยวของ

1,000,000

คาใชจายโครงการ
พัฒนาศักยภาพองค์กร
แมบาน/สตรีเทศบาล
เมืองทุงสง

50,000

คาใชจายโครงการ
ยกยองเชิดชูเกียรติ
ประชาชนที่ดํารงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

5,000

คาใชจายโครงการรวม
พลคนรักกีฬาเมืองทุงสง

50,000

คาใชจายโครงการลอม
รักใหครอบครัวลอมรั้ว
ใหชุมชน

50,000

คาใชจายโครงการสง
เสริมกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายโครงการ
ประชุมประชาคมชุมชน

20,000

คาใชจายโครงการฝึก
อบรมและทัศนศึกษาดู
งานของผูนําชุมชนและ
สมาชิกสภาองค์กร
ชุมชนที่เกี่ยวของ

1,000,000

คาใชจายโครงการ
พัฒนาศักยภาพองค์กร
แมบาน/สตรีเทศบาล
เมืองทุงสง

50,000

คาใชจายโครงการ
ยกยองเชิดชูเกียรติ
ประชาชนที่ดํารงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

5,000

คาใชจายโครงการรวม
พลคนรักกีฬาเมืองทุงสง

50,000

คาใชจายโครงการลอม
รักใหครอบครัวลอมรั้ว
ใหชุมชน

50,000

คาใชจายโครงการสง
เสริมกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายโครงการสนับ
สนุนสงเสริมและพัฒนา
อาชีพแกประชาชนใน
เขตเทศบาล

50,000

คาใชจายโครงการ
อบรมสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

25,000

คาจางเหมาบริการ
กําจัดปลวกอาคารภาย
ในสวนพฤกษาสิรินธร

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่ดําเนินการปฏิบัติ
งานประจําศูนย์สงเสริม
สุขภาพเทศบาลเมือง
ทุงสง

คาจางเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานบริการเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเทศบาลเมือง
ทุงสง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายโครงการสนับ
สนุนสงเสริมและพัฒนา
อาชีพแกประชาชนใน
เขตเทศบาล

50,000

คาใชจายโครงการ
อบรมสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

25,000

คาจางเหมาบริการ
กําจัดปลวกอาคารภาย
ในสวนพฤกษาสิรินธร

100,000 100,000

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่ดําเนินการปฏิบัติ
งานประจําศูนย์สงเสริม
สุขภาพเทศบาลเมือง
ทุงสง

99,600 99,600

คาจางเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานบริการเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเทศบาลเมือง
ทุงสง

1,095,600 1,095,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการจางที่
ปรึกษาวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองทุงสง

คาใชจายโครงการ 1 
นักเรียน 1 ดนตรี 1 
กีฬา

คาใชจายโครงการ 1 
โรงเรียน 1 ศิลปะการ
แสดง

คาใชจายโครงการ
จัดการแขงขันกีฬาเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

คาใชจายโครงการ
จัดการแขงขันกีฬารวม
กับหนวยงานหรือ
องค์กรอื่น

คาใชจายโครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทง

คาใชจายโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์
เมืองทุงสง

คาใชจายโครงการจัดสง
นักกีฬา-กรีฑาเขารวม
แขงขันกับหนวยงานอื่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการจางที่
ปรึกษาวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองทุงสง

150,000 150,000

คาใชจายโครงการ 1 
นักเรียน 1 ดนตรี 1 
กีฬา

300,000 300,000

คาใชจายโครงการ 1 
โรงเรียน 1 ศิลปะการ
แสดง

20,000 20,000

คาใชจายโครงการ
จัดการแขงขันกีฬาเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

50,000 50,000

คาใชจายโครงการ
จัดการแขงขันกีฬารวม
กับหนวยงานหรือ
องค์กรอื่น

100,000 100,000

คาใชจายโครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทง

200,000 200,000

คาใชจายโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์
เมืองทุงสง

100,000 100,000

คาใชจายโครงการจัดสง
นักกีฬา-กรีฑาเขารวม
แขงขันกับหนวยงานอื่น

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายโครงการจัด
สอนหลักสูตรพิเศษดาน
กีฬา

คาใชจายโครงการ
บรรพชาสามเณรภาค
ฤดูรอน

คาใชจายโครงการวัน
เขาพรรษา

คาใชจายโครงการวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกร
ณพระวชิรเกลาเจาอยู
หัว

คาใชจายโครงการวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

คาใชจายโครงการวัน
เด็กแหงชาติ

คาใชจายโครงการวัน
แมแหงชาติ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายโครงการจัด
สอนหลักสูตรพิเศษดาน
กีฬา

3,600,000 3,600,000

คาใชจายโครงการ
บรรพชาสามเณรภาค
ฤดูรอน

80,000 80,000

คาใชจายโครงการวัน
เขาพรรษา

5,000 5,000

คาใชจายโครงการวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกร
ณพระวชิรเกลาเจาอยู
หัว

100,000 100,000

คาใชจายโครงการวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

100,000 100,000

คาใชจายโครงการวัน
เด็กแหงชาติ

100,000 100,000

คาใชจายโครงการวัน
แมแหงชาติ

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายโครงการวัน
สําคัญทางศาสนา

โครงการแขงขัน
จักรยานเสือภูเขาเมาเท
นไบต์ครอสคันทรีและ
แขงขันจักรยานทาง
เรียบ

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาแบตมินตัน

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาฟุตบอลเทศบาล
เมืองทุงสงคัพ

โครงการจัดงานวันขึ้นปี
ใหม

โครงการจัดทําแผนการ
สงเสริมการทองเที่ยว
เทศบาลเมืองทุงสง

โครงการจัดประเพณีชัก
พระ

โครงการจัดสงนัก
กีฬา-กรีฑา เขารวมแขง
ขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทย รอบ
คัดเลือกระดับภาคใต
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายโครงการวัน
สําคัญทางศาสนา

10,000 10,000

โครงการแขงขัน
จักรยานเสือภูเขาเมาเท
นไบต์ครอสคันทรีและ
แขงขันจักรยานทาง
เรียบ

50,000 50,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาแบตมินตัน

50,000 50,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาฟุตบอลเทศบาล
เมืองทุงสงคัพ

50,000 50,000

โครงการจัดงานวันขึ้นปี
ใหม

10,000 10,000

โครงการจัดทําแผนการ
สงเสริมการทองเที่ยว
เทศบาลเมืองทุงสง

50,000 50,000

โครงการจัดประเพณีชัก
พระ

12,000 12,000

โครงการจัดสงนัก
กีฬา-กรีฑา เขารวมแขง
ขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทย รอบ
คัดเลือกระดับภาคใต

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดสงนัก
กีฬา-กรีฑา เขารวมแขง
ขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทย รอบ
ชิงชนะเลิศระดับ
ประเทศ

โครงการดนตรีในสวน 
ดนตรีดี เยาวชนเดน 
เลนในสวน

โครงการถนนคนเดิน
หลาดชุมทางทุงสง

โครงการปั่นจักรยาน
เพื่อโลกสีเขียวทองเที่ยว
เมืองทุงสง

โครงการพัฒนาและสง
เสริมการทองเที่ยวเมือ
ทุงสง

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ทองถิ่นกับเทศบาลเมือง
คาโนะยา ประเทศญี่ปุ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดสงนัก
กีฬา-กรีฑา เขารวมแขง
ขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทย รอบ
ชิงชนะเลิศระดับ
ประเทศ

100,000 100,000

โครงการดนตรีในสวน 
ดนตรีดี เยาวชนเดน 
เลนในสวน

50,000 50,000

โครงการถนนคนเดิน
หลาดชุมทางทุงสง

50,000 50,000

โครงการปั่นจักรยาน
เพื่อโลกสีเขียวทองเที่ยว
เมืองทุงสง

50,000 50,000

โครงการพัฒนาและสง
เสริมการทองเที่ยวเมือ
ทุงสง

1,500,000 1,500,000

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ทองถิ่นกับเทศบาลเมือง
คาโนะยา ประเทศญี่ปุ่น

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมอนุรักษ์
การทําอาหารพื้นบาน

คาเชาทรัพย์สิน คาเชา
อาคารและที่ดิน

คาใชจายโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกองชาง
กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการให
บริการประชาชน

คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก (คาขุด
ลอกแหลงน้ํา)

คาใชจายคาเชา
ทรัพย์สิน

คาใชจายโครงการ
ป้องกันโรคอุบัติใหม
และโรคอุบัติซ้ําที่เกิด
จากสัตว์ปีกเป็นพาหนะ
นําโรค

คาใชจายโครงการ
ป้องกันและควบคุม
พาหนะนําโรค(จางเหมา
เอกชนจํากัดหนู)

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 480,000 13,000 80,000 50,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมอนุรักษ์
การทําอาหารพื้นบาน

100,000 100,000

คาเชาทรัพย์สิน คาเชา
อาคารและที่ดิน

13,250,000 13,250,000

คาใชจายโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกองชาง
กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการให
บริการประชาชน

4,080,000 4,080,000

คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก (คาขุด
ลอกแหลงน้ํา)

2,500,000 2,500,000

คาใชจายคาเชา
ทรัพย์สิน

440,000 440,000

คาใชจายโครงการ
ป้องกันโรคอุบัติใหม
และโรคอุบัติซ้ําที่เกิด
จากสัตว์ปีกเป็นพาหนะ
นําโรค

60,000 60,000

คาใชจายโครงการ
ป้องกันและควบคุม
พาหนะนําโรค(จางเหมา
เอกชนจํากัดหนู)

144,000 144,000

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 10,000 75,000 728,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 7,000 3,000

วัสดุงานบานงานครัว 152,000 5,000 4,959,000 30,000 320,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 4,000 60,000 15,000 300,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 556,000 290,000 280,000 50,000 2,000,000 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 50,000 3,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 640,000 15,000 80,000 80,000 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 210,000 40,000 70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 290,000

วัสดุอื่น 30,000 30,000

วัสดุการเกษตร 1,000 310,000

วัสดุการศึกษา 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

150,000 500,000

วัสดุกอสราง 300,000

วัสดุกีฬา

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 275,000 20,000 24,000 29,000 13,000

คาบริการไปรษณีย์ 200,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000 108,000 76,000

คาไฟฟ้า

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 500,000 525,000

วัสดุงานบานงานครัว 60,000 15,000 5,546,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 230,000 624,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,000,000 4,191,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 83,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 250,000 1,095,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 320,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 290,000

วัสดุอื่น 60,000

วัสดุการเกษตร 10,000 321,000

วัสดุการศึกษา 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000 730,000

วัสดุกอสราง 4,800,000 5,100,000

วัสดุกีฬา 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 35,000 12,000 408,000

คาบริการไปรษณีย์ 200,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

28,000 272,000

คาไฟฟ้า 7,500,000 7,500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 4,000,000 4,000,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

214,400

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

258,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer)

6,300

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ 99,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 174,300

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ชุดหองเรียน 
Interactive

9,772,800

โทรทัศน์แอลอีดี 38,200

คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2

2,310,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

214,400

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

258,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer)

6,300

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ 99,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 174,300

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ชุดหองเรียน 
Interactive

9,772,800

โทรทัศน์แอลอีดี 38,200

คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2

2,310,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

544,000

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับประมวลผล

44,000

คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน

289,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

30,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

60,000

เครื่องสํารองไฟ 105,000

จอแสดงภาพ ขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว

16,800

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถกระบะบรรทุกขนาด
เล็ก

385,000

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจง

500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

544,000

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับประมวลผล

44,000

คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน

289,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

30,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

60,000

เครื่องสํารองไฟ 105,000

จอแสดงภาพ ขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว

16,800

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถกระบะบรรทุกขนาด
เล็ก

385,000

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจง

500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อ
กอสรางอาคารเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาลวัดทาแพ

8,390,000

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการติดตั้งเหล็กดัด
อาคารเรียน 5 โรงเรียน
กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมอาคารเรียน 4 เป็น
หองประชุมของ
โรงเรียนเทศบาลวัดโคก
สะทอน

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาใชจายโครงการกอ
สรางทอระบายน้ํา ถนน
ผดุงราษฎร์ (ขางตลาด
สดแผง ฉ)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อ
กอสรางอาคารเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาลวัดทาแพ

8,390,000

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการติดตั้งเหล็กดัด
อาคารเรียน 5 โรงเรียน
กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

272,600 272,600

โครงการปรับปรุงซอม
แซมอาคารเรียน 4 เป็น
หองประชุมของ
โรงเรียนเทศบาลวัดโคก
สะทอน

50,000 50,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาใชจายโครงการกอ
สรางทอระบายน้ํา ถนน
ผดุงราษฎร์ (ขางตลาด
สดแผง ฉ)

328,000 328,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาใชจายโครงการกอ
สรางทางเดินและผนัง
กันดิน ค.ส.ล. ลําเหมือง
สาธารณประโยชน์ ถนน
ยุทธศาสตร์ ซอย 21 
(หลังหมูบานนางลวน)

คาใชจายโครงการกอ
สรางรางระบายน้ํารูปตัว
ยู (ดานบนเป็นรางวี) 
พรอมบอพัก ถนนรวม
ใจพัฒนา 2 (ทางเขาหมู
บานมั่นคง)

คาใชจายโครงการกอ
สรางสนามเทนนิส 4 
คอร์ท พรอมอาคาร
บริการ

คาใชจายโครงการจัดทํา
ป้ายชื่อถนนและชื่อซอย

คาใชจายโครงการติดตั้ง
ราวกันตก ถนน
พัฒนาการ บริเวณศาลา
ชุมชนหมูบานพัฒนา

คาใชจายโครงการปรับ
ปรุงซอมแซมอาคาร
ศาลาคูเมรุ วัดชัยชุมพล
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาใชจายโครงการกอ
สรางทางเดินและผนัง
กันดิน ค.ส.ล. ลําเหมือง
สาธารณประโยชน์ ถนน
ยุทธศาสตร์ ซอย 21 
(หลังหมูบานนางลวน)

134,000 134,000

คาใชจายโครงการกอ
สรางรางระบายน้ํารูปตัว
ยู (ดานบนเป็นรางวี) 
พรอมบอพัก ถนนรวม
ใจพัฒนา 2 (ทางเขาหมู
บานมั่นคง)

405,000 405,000

คาใชจายโครงการกอ
สรางสนามเทนนิส 4 
คอร์ท พรอมอาคาร
บริการ

1,000,000 1,000,000

คาใชจายโครงการจัดทํา
ป้ายชื่อถนนและชื่อซอย

499,800 499,800

คาใชจายโครงการติดตั้ง
ราวกันตก ถนน
พัฒนาการ บริเวณศาลา
ชุมชนหมูบานพัฒนา

57,000 57,000

คาใชจายโครงการปรับ
ปรุงซอมแซมอาคาร
ศาลาคูเมรุ วัดชัยชุมพล

364,000 364,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาใชจายโครงการปรับ
ปรุงทางเทาถนนตลาด
ใน (ขางหองสมุด
ประชาชน)

โครงการกอสรางสวม
โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุงสง

โครงการกอสรางอาคาร
เรียน 4 ชั้น 12 หอง
เรียน (ตอกเสาเข็ม) 
โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุงสง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาใชจายโครงการกอ
สรางถนน ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายน้ํา (ดานบน
เป็นรางวี) หนาโรงเรียน
เทศบาลบานนาเหนือ 
(ซอยเชื่อง - จัน)

คาใชจายโครงการกอ
สรางถนน ค.ส.ล. และ
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
(ดานบนเป็นรางวี) 
พรอมบอพัก ถนนตลาด
ใน ซอย 1 แยก 3
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาใชจายโครงการปรับ
ปรุงทางเทาถนนตลาด
ใน (ขางหองสมุด
ประชาชน)

87,000 87,000

โครงการกอสรางสวม
โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุงสง

774,200 774,200

โครงการกอสรางอาคาร
เรียน 4 ชั้น 12 หอง
เรียน (ตอกเสาเข็ม) 
โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุงสง

3,204,900 3,204,900

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาใชจายโครงการกอ
สรางถนน ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายน้ํา (ดานบน
เป็นรางวี) หนาโรงเรียน
เทศบาลบานนาเหนือ 
(ซอยเชื่อง - จัน)

350,000 350,000

คาใชจายโครงการกอ
สรางถนน ค.ส.ล. และ
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
(ดานบนเป็นรางวี) 
พรอมบอพัก ถนนตลาด
ใน ซอย 1 แยก 3

245,900 245,900
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาใชจายโครงการกอ
สรางถนน ค.ส.ล. และ
ทอระบายน้ํา พรอมบอ
พัก (ดานบนเป็นรางวี) 
ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 6 
สวนที่เหลือ

คาใชจายโครงการกอ
สรางถนน ค.ส.ล. และ
ทอระบายน้ํา พรอมบอ
พัก (ดานบนเป็นรางวี) 
ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 
8/1

คาใชจายโครงการกอ
สรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมรางระบาย
น้ํารูปตัวยู (ดานบนเป็น
รางวี) ถนนประชาอุทิศ 
แยกซายหนาสนามชน
โค

คาใชจายโครงการกอ
สรางถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนทาแพใต 
(ติดผาทอง)

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:53:33 หนา : 91/96

Windows 10
Typewriter
494



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาใชจายโครงการกอ
สรางถนน ค.ส.ล. และ
ทอระบายน้ํา พรอมบอ
พัก (ดานบนเป็นรางวี) 
ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 6 
สวนที่เหลือ

199,000 199,000

คาใชจายโครงการกอ
สรางถนน ค.ส.ล. และ
ทอระบายน้ํา พรอมบอ
พัก (ดานบนเป็นรางวี) 
ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 
8/1

475,000 475,000

คาใชจายโครงการกอ
สรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมรางระบาย
น้ํารูปตัวยู (ดานบนเป็น
รางวี) ถนนประชาอุทิศ 
แยกซายหนาสนามชน
โค

225,100 225,100

คาใชจายโครงการกอ
สรางถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนทาแพใต 
(ติดผาทอง)

336,400 336,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาใชจายโครงการกอ
สรางถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนบานใน
หวัง ซอย 5 (ตอจาก
ของเดิม) จากสะพาน 
คสล. ขามคลองทาแพ
ไปทางทิศตะวันตก

คาใชจายโครงการกอ
สรางทอระบายน้ํา (ดาน
บนเป็นรางวี) พรอมบอ
พัก ถนนพัฒนาการซอย 
12

คาใชจายโครงการกอ
สรางศูนย์กระจายสินคา
ภาคใต - ทุงสง (ทั้ง
ระบบ)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

คาใชจายโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

30,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาใชจายโครงการกอ
สรางถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนบานใน
หวัง ซอย 5 (ตอจาก
ของเดิม) จากสะพาน 
คสล. ขามคลองทาแพ
ไปทางทิศตะวันตก

305,000 305,000

คาใชจายโครงการกอ
สรางทอระบายน้ํา (ดาน
บนเป็นรางวี) พรอมบอ
พัก ถนนพัฒนาการซอย 
12

556,000 556,000

คาใชจายโครงการกอ
สรางศูนย์กระจายสินคา
ภาคใต - ทุงสง (ทั้ง
ระบบ)

13,400,000 13,400,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

คาใชจายโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

30,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการที่ปรึกษาทาง
วิชาการโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองทุงสง

600,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

คาใชจายสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

400,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

คาใชจายโครงการขยาย
เขตระบบจําหนายไฟฟ้า
สาธารณะ บริเวณถนน
ยุทธศาสตร์ ซอย 12 
ตําบลปากแพรก อําเภอ
ทุงสง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

22,600

รวม 93,319,400 61,432,600 17,374,600 248,752,800 11,805,800 924,600 37,820,500 6,021,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการที่ปรึกษาทาง
วิชาการโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองทุงสง

600,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

คาใชจายสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

400,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

คาใชจายโครงการขยาย
เขตระบบจําหนายไฟฟ้า
สาธารณะ บริเวณถนน
ยุทธศาสตร์ ซอย 12 
ตําบลปากแพรก อําเภอ
ทุงสง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

22,600

รวม 11,193,300 76,009,600 2,500,000 2,878,800 570,033,400
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง 
แห่งที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง
อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 49,210,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 49,210,000 บาท

ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 23,000,000 บาท

โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานํา 
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน 
กันยายน 2565  เป็นเกณฑ์

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา จํานวน 5,000,000 บาท

โดยคํานวณจากกําไรจากการจําหน่าย
ทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบี้ย รวม 200,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 200,000 บาท

โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง
เดือน กันยายน 2565  เป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 10,000 บาท

เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ 
ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ

รายได้อื่น ๆ จํานวน 21,000,000 บาท

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30%  
จํานวน 6,300,000     บาท
เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ ปี 2565      
ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50%  
จํานวน 10,500,000    บาท
เงินสมทบทุนดําเนินการ 50%  ของกําไรสุทธิปี 2565      
เงินบําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%  
จํานวน 4,200,000     บาท
เงินบําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%  ของกําไรสุทธิปี 2565      

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองทุ่งสง

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  28,896,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 2,700,000 บาท

งบกลาง รวม 2,700,000 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 200,000 บาท

สําหรับเพื่อจายคาดอกเบี้ยเงินกู ก.บ. ท และ ก.ส.ท.       
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)      

คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 2,000,000 บาท

สําหรับจายเปนคาดอกเบี้ยเงินกู
กับธนาคารพาณิชย์และคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
คาบริการรับ - สงเงิน ที่ธนาคารเรียกเก็บ
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)       

รายจายตามขอผูกพัน รวม 500,000 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 500,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินสมทบเงินสวัสดิการ
หลังพนจากการเปนพนักงาน
สถานธนานุบาล       
ตามที่สํานักงาน จ.ส.ท. กําหนดไว      
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)      

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองทุงสง

อําเภอทุงสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  11:57:52 หนา : 1/11

Windows 10
Typewriter
501



งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,805,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,805,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,700,000 บาท

เพื่อสําหรับจายเปนคาจางประจํา
พนักงานสถานธนานุบบาล
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)       
    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 105,000 บาท

เพื่อสําหรับจายเปนเงินเพิ่มเงิน
ประจําตําแหนงผูจัดการ
และผูชวยผูจัดการสถานธนานุบาล
ตามระเบียบบสํานักงาน จ.ส.ท.       
ตั้งจายจากรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)       

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 2,261,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,325,000 บาท

คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจายใหกับพนักงานสถานธนานุบาล
ที่มีสิทธิเบิกเงินคาเชาบาน      
ไดตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.
ตั้งจายจากรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)       

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจายใหกับพนักงานสถานธนานุบาล
ที่มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือ   
การศึกษาบุตรไดตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)   
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เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 270,000 บาท

สําหรับจายเปนคารักษาพยาบาลใหกับ
พนักงานสถานธนานุบาลและบุคคล
ในครอบครัวที่มีสิทธิเบิก 
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)   

เงินรางวัลเจาหนาที่ จํานวน 295,000 บาท

สําหรับจายเปนคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงผูตรวจการสถานธนานุบาล,
คาตอบแทนสําหรับผูบริหารทองถิ่น ,
เจาหนาที่ในการดําเนินการ 
ตรวจสอบทรัพย์สินรับจํานํา     
และผูปฏิบัติหนาที่แทนผูตรวจการสถานธนานุบาล
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)     

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 270,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินสมทบเงินสะสม
ใหกับพนักงานสถานธนานุบาล    
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.   
ตั้งจายจากรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)   

คาอาหาร จํานวน 240,000 บาท

สําหรับจายเปนคาอาหารประจําวัน
ทําการใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.   
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)   
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คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพย์หลุด จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายใหเจาหนาที่ผูดําเนินการ
จําหนายทรัพย์หลุดจํานําทุกคน   
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.    
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)   

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายเปนคาครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานสถานธนานุบาล   
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.    
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)   

คาตอบแทนพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายเปนคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานสถานธนานุบาล   
ผูที่ไดรับคาจางถึงขั้นสูงของตําแหนง 
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.   
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)   

ค่าใช้สอย รวม 529,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รวม 122,000 บาท

คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจางเหมาแรงงานทําสิ่งของตาง ๆ      
ตั้งจายจากรายได  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)      
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คาธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท

สําหรับจายเปนคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล   
ตามกฏหมายตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)   

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน
และทรัพย์รับจํานําของสถานธนานุบาล
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)     

คาปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาปรับปรุงและ
รักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏฏในแผนงานการพาณิชย์)   

คาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 15,000 บาท

สําหรับจายเปนคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหกับเทศบาล   
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)   

คาสอบบัญชี จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจายเปนคาตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของ   
สถานธนานุบาลใหกับผูสอบบัญชีรับอนุญาต   
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.   
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)   
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คาอากรแสตมป์ จํานวน 1,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายที่เกิดจากการใชตั๋ว
แลกเงิน ซึ่งรวมถึงอากรเพื่อใชเช็คกรณีเบิกเงิน
เกินบัญชีธนาคารจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ตั้งจายรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)      

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 7,000 บาท

สําหรับจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองแขก
ผูมาตรวจงานและเยี่ยมสถานธนานุบาลและคาน้ําดื่ม 
เพื่อบริการประชาชน       
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)       
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รวม 100,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ

จํานวน 100,000 บาท

รายจายหมวดอื่น (03)       
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน            80,000            บาท
สําหรับจายเปนคาพาหนะ ที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ใหพนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการ 
และเดินทางมาปฏิบัติหนาที่แทนตามคําสั่ง 
สํานักงาน จ.ส.ท. หรือขนยายสิ่งของสัมภาระ
สําหรับพนักงานที่ไดรับคําสั่งใหโอน (ยาย) มา      
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)      
โครงการวันที่ระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.   
จํานวน  20,000               บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันที่ระลึก
การกอตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น     
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม รวม 300,000 บาท

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ์สํานักงานซอมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)       

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจายเปนคาซอมแซมทรัพย์สิน
ของสถานธนานุบาลและทรัพย์สินรับจํานํา      
ตั้งจายจากรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)      
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คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสรางอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา
ตัวอาคารสถานธนานุบาล      
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)      

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

สําหรับจายเปนคาวัสดุสํานักงาน /วัสดุแบบพิมพ์/
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ์และคาถายเอกสาร ฯลฯ      
ตั้งจายรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุของสถานธนานุบาล      
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)      

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาสิ่งของตาง ๆ ที่ใชเกี่ยวกับ
การทําความสะอาด      
ในสํานักงานและอาคารสถานธนานุบาล ฯลฯ      

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาซื้อวัสดุสิ่งกอสราง 
คาใชจายในการเก็บรักษาทรัพย์สิน      
รับจํานําของสถานธนานุบาล ฯลฯ      
ตั้งจายจากรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)      
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 4,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน 
ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เพลา หัวเทียน ฯลฯ      
ตั้งจายรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)      

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชนน้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ      
ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เพื่อการโฆษณาและเผยแพร       
เชนแผนป้ายตาง ๆ กระดาษสี พูกัน ฯลฯ      
ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจาย เปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล หมึกเครื่องพิมพ์ 
แผนกรองแสง เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ      
ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 167,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

 สําหรับจายเปนคาไฟฟ้าของสถานธนานุบาล
 ตั้งจายจากรายได 
 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)      

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาน้ําประปาของสถานธนานุบาล 
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 24,000 บาท

สําหรับจายเปนคาโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

สําหรับจายเปนคาไปรษณีย์โทรเลข ของสถานธนานุบาล 
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับงาน
สถานธนานุบาล 
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 21,130,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 21,130,000 บาท

คาใชจายฝายอํานวยการ จํานวน 130,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายฝายอํานวยการ
ใหกับสํานักงาน จ.ส.ท.ตามหลักเกณฑ์
การเรียกเก็บคาใชจายฝายอํานวยการ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)      

เงินทํานุบํารุงทองถิ่น รอยละ 30 จํานวน 6,300,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินบูรณะทองถิ่นใหเทศบาล 
โดยจายจากกําไรสุทธิป 2565
ตั้งจายจากรายได  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)    
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ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล รอยละ 50 จํานวน 10,500,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินสมทบทุนหมุนเวียน 
ใหกับสถานธนานุบาลโดยจาย
จากกําไรสุทธิป 2565      
ตั้งจายจากกําไรสุทธิ 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)     

บําเหน็จรางวัล รอยละ 20 จํานวน 4,200,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินรางวัลประจําป 
โดยจายจากกําไรสุทธิป 2565        
ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)       
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง 
แห่งที่ 2

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง
อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 16,723,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 16,723,000 บาท

ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 9,000,000 บาท

  โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานํา 
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 
ถึงเดือน กันยายน 2565 เป็นเกณฑ์

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา จํานวน 2,000,000 บาท

โดยคํานวณจากกําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด 
ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบี้ย รวม 1,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 1,000 บาท

โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 
ถึงเดือน กันยายน 2565  เป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 2,000 บาท

เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ 
ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จํานวน 220,000 บาท

โดยคํานวณจากเงินสนับสนุน
จากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 
ถึงเดือนกันยายน 2565 เป็นเกณฑ์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองทุ่งสง

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายได้อื่น ๆ จํานวน 5,500,000 บาท

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30%
จํานวน  1,650,000              บาท
เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกําไรสุทธิปี 2565        
ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50%
จํานวน  2,750,000               บาท
เงินสมทบทุนดําเนินการ 50%  ของกําไรสุทธิปี 2565        
บําเหน็จรางวัล 20%     
จํานวน  1,100,000               บาท
เงินบําเหน็จรางวัล 20% ของกําไรสุทธิปี 2565        
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  11,865,500 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 3,050,000 บาท

งบกลาง รวม 3,050,000 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจายเปนคาดอกเบี้ยเงินกู ก.ส.ท. 
และ ก.บ.ท. ที่กูระหวางปีงบประมาณ 2566        
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง        

คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 2,700,000 บาท

สําหรับจายเปนคาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเงินเกินบัญชี 
คาดอกเบี้ยเงินกูจากธนาคารพาณิชย์ 
คาใชจายในการจัดทําสัญญากูเงิน  
คาใชจายในการกูเงิน 
จากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆ  
คาบริการรับ - สงเงิน ที่ธนาคารเรียกเก็บ     
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง    

เงินชวยเหลือเพื่อพัฒนาทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาดอกเบี้ยเงินยืม
เงินสะสมเทศบาล 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง    

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองทุงสง

อําเภอทุงสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายจายตามขอผูกพัน รวม 140,000 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 140,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินสมทบ
เงินสวัสดิการหลังพนจากการเปน     
พนักงานสถานธนานุบาล 
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.      
ตั้งจายจากเงินรายได      
ปรากฏในแผนงานงบกลาง     

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,760,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,760,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,700,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจางประจํา
พนักงานสถานธนานุบาล           
ตั้งจายจากเงินรายได           
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์         

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินเพิ่มเงินประจําตําแหนง         
ใหแกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิ์ไดรับ          
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.                
ตั้งจายจากเงินรายได          
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์         

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,464,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 860,000 บาท

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

สําหรับจายใหกับพนักงานสถานธนานุบาล
ที่มีสิทธิเบิกเงินคาเชาบานได 
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.    
ตั้งจายจากเงินรายได     
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์    
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายใหกับพนักงานสถานธนานุบาล
ที่มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได 
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.    
ตั้งจายจากเงินรายได      
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์     

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจายเปนคารักษาพยาบาล
ใหกับพนักงานสถานธนานุบาล    
และบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิก 
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.     
ตั้งจายจากเงินรายได      
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์     

เงินรางวัลเจาหนาที่ จํานวน 220,000 บาท

สําหรับจายเปนคาตอบแทนใหกับผูบริหารทองถิ่น          
ผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูตรวจการสถานธนานุบาล         
ผูปฏิบัติหนาที่แทนผูตรวจการสถานธนานุบาล          
และเจาหนาที่ในการดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินรับจํานํา      
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.            
ตั้งจายจากเงินรายได          
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์         

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 170,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินสมทบเงินสะสมใหกับ       
พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.     
ตั้งจายเงินจากรายได         
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์        
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คาอาหาร จํานวน 124,000 บาท

สําหรับจายเปนคาอาหารประจําวันทําการใหกับ  
พนักงานสถานธนานุบาล 
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.        
ตั้งจายจากรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)        

คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพย์หลุด จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายใหเจาหนาที่ผูดําเนินการจําหนาย         
ทรัพย์หลุดจํานําทุกคน ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.         
ตั้งจายจากเงินรายได          
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์         

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 24,000 บาท

สําหรับจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของ        
พนักงานสถานธนานุบาล 
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.        
ตั้งจายจากเงินรายได         
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์        

ค่าใช้สอย รวม 308,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รวม 133,000 บาท

คาจางเหมาบริการ จํานวน 70,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจางเหมาบริการ
ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด 
ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง 
ตอเติมครุภัณฑ์  หรือสิ่งกอสราง ฯลฯ 
ของสถานธนานุบาล      
ตั้งจายจากเงินรายได      
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์     

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565  12:00:27 หนา : 4/12

Windows 10
Typewriter
517



คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาธรรมเนียมการตอใบอนุญาต       
ตั้งสถานธนานุบาลตามกฏหมาย       
และคาธรรมเนียมอื่น ๆ ของสถานธนานุบาล       
ตั้งจายจากเงินรายได        
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์       

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน       
และทรัพย์รับจํานํา ของสถานธนานุบาล       
ตั้งจายจากเงินรายได        
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์       

คาปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาปรับปรุงและ
รักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์     
ตั้งจายจากเงินรายได      
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์     

คาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 15,000 บาท

สําหรับจายเปนคาภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางใหกับเทศบาลเมืองทุงสง
ตั้งจายจากเงินรายได      
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์     

คาวารสาร จํานวน 3,000 บาท

สําหรับจายเปนคาหนังสือพิมพ์ คารับวารสาร    
และสื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ  ของสถานธนานุบาล    
ตั้งจายจากเงินรายได     
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์    
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คาสอบบัญชี จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน     
ของสถานธนานุบาล ใหกับผูสอบบัญชี
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.          
ตั้งจายจากเงินรายได       
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์     

คาอากรแสตมป์ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายที่เกิดจากการใชตั๋ว
แลกเงินแคชเชียเช็ค ซึ่งรวมถึงอากรเพื่อใชเช็คกรณี
เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท

สําหรับจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม         เพื่อรับรองแขกผู
มาตรวจงาน
และเยี่ยมสถานธนานุบาล          
ตั้งจายจากเงินรายได          
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์         
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รวม 73,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ

จํานวน 73,000 บาท

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม    
จํานวน          20,000              บาท 
     สําหรับจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม          
     หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น
     ใหกับพนักงานสถานธนานุบาลผูเขารับการฝึกอบรม         
     ตั้งจายจากรายได          
     ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์        
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  
    จํานวน          50,000              บาท 
     สําหรับจายเปนคาพาหนะ ที่พัก และเบี้ยเลี้ยง
     เดินทางใหพนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทาง
     ไปราชการและเดินทางมาปฏิบัติหนาที่แทนตามคําสั่ง 
     สํานักงาน จ.ส.ท.หรือขนยายสิ่งของสัมภาระ
     สําหรับพนักงานที่ไดรับคําสั่งใหโอน (ยาย) มา         
     ตั้งจายจากเงินรายได          
     ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์         
โครงการวันที่ระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.  
      จํานวน          3,000              บาท 

     สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันที่ระลึก
     การกอตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น      
   
     ตั้งจายจากเงินรายได          
     ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์         
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม รวม 100,000 บาท

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน          
ซอมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         
ตั้งจายจากเงินรายได          
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์         

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาซอมแซมทรัพย์สิน
ของสถานธนานุบาลและทรัพย์สินรับจํานํา
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์        

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสรางอื่น ๆ จํานวน 40,000 บาท

สําหรับจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา
ตัวอาคารสถานธนานุบาล          
ตั้งจายจากรายได         
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์        

ค่าวัสดุ รวม 197,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

สําหรับจายเปนคาวัสดุสํานักงาน วัสดุแบบพิมพ์       
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ์ คาน้ําดื่มบริการประชาชน       
และอื่น ๆ ที่เขาประเภท       
ตั้งจายจากเงินรายได         
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์        
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสถานธนานุบาล        
และอื่น ๆ ที่เขาประเภท        
ตั้งจายจากเงินรายได         
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์        

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาสิ่งของตาง ๆ ที่ใชเกี่ยวกับ       
การทําความสะอาดในสํานักงานและอาคารสถานธนานุบาล     
และอื่น ๆ ที่เขาประเภท        
ตั้งจายจากเงินรายได         
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์        

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาซื้อวัสดุสิ่งกอสราง        
ที่ใชในงานกอสราง เชน ไม ตะปู ปูน ทราย 
แปรงทาสี และอื่น ๆ ที่เขาประเภท        
ตั้งจายจากเงินรายได         
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์        

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น     
เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี     
และอื่น ๆ ที่เขาประเภท    
ตั้งจายจากเงินรายได     
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์    
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     
เชน แอลกอฮอล์ น้ํายาตาง ๆ ถุงมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ    
เจลแอลกอฮอล์ และอื่น ๆ ที่เขาประเภท     
ตั้งจายจากเงินรายได     
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการโฆษณา
และเผยแพร เชน แผนป้ายตาง ๆ กระดาษสี พูกัน      
และอื่น ๆ ที่เขาประเภท        
ตั้งจายจากเงินรายได         
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์        

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน
อุปกรณ์บันทึกขอมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แผนกรองแสง
เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ ที่เขาประเภท
ตั้งจายจากเงินรายได         
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 99,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

สําหรับจายเปนคาไฟฟ้า         
และคาเงินประกันการใชไฟฟ้าของสถานธนานุบาล         
ตั้งจายจากเงินรายได         
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์        
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

สําหรับจายเปนคาน้ําประปา        
และคาเงินประกันการใชน้ําประปาของสถานธนานุบาล         ตั้ง
จายจากเงินรายได         
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์        

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท

สําหรับจายเปนคาโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล          
ตั้งจายจากเงินรายได         
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์        

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

สําหรับจายเปนคาไปรษณีย์โทรเลข
ของสถานธนานุบาล     
ตั้งจายจากเงินรายได     
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์    

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

สําหรับจายเปนคาอินเตอร์เน็ตและคาใชจายอื่น ๆ    
ที่เกี่ยวกับการใชอินเตอร์เน็ตของสถานธนานุบาล      
ตั้งจายจากเงินรายได     
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์    

งบลงทุน  เป็นเงิน 41,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,500 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 41,500 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน    
ชนิดแขวน ขนาด 30,000 BTU พรอมติดตั้ง    
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งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 5,550,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 5,550,000 บาท

คาใชจายฝายอํานวยการ จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายฝายอํานวยการ
ใหกับสํานักงาน จ.ส.ท.
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.         
ตั้งจายจากเงินรายได          
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์        

เงินทํานุบํารุงทองถิ่น รอยละ 30 จํานวน 1,650,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินบูรณะทองถิ่นใหเทศบาล
โดยจายจากกําไรสุทธิปี 2565   
ตั้งจายจากกําไรสุทธิ    
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล รอยละ 50 จํานวน 2,750,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินสมทบทุนหมุนเวียน
ใหกับสถานธนานุบาล     
โดยจายจากกําไรสุทธิปี 2565     
ตั้งจายจากกําไรสุทธิ      
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์     

บําเหน็จรางวัล รอยละ 20 จํานวน 1,100,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินรางวัลประจําปี 
โดยจายจากกําไรสุทธิปี 2565    
ตั้งจายจากกําไรสุทธิ      
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์     
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