
รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

  ประจ าปีงบประมาณ  2558     

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

อ าเภอ ถ้ าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น  31,472,700   บาท  แยกเปน็ 
  

  

รายได้จดัเกบ็   

 
หมวดภาษอีากร รวม 343,800 บาท   

  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 258,000 บาท   

  
ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 35,000 บาท   

  
ภาษีปูาย จ านวน 50,800 บาท   

 
หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนญุาต รวม 629,400 บาท   

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน 5,000 บาท   

  
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 120,000 บาท   

  

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร

หรือสะสมอาหาร 
จ านวน 1,000 บาท   

  

ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
จ านวน 2,000 บาท   

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 2,500 บาท   

  
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 9,600 บาท   

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 318,300 บาท   

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 170,000 บาท   

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 1,000 บาท   

 
หมวดรายได้จากทรพัยส์นิ รวม 263,400 บาท   

  
ดอกเบ้ีย จ านวน 263,400 บาท   

 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ รวม 785,700 บาท   

  
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 785,700 บาท   

 
หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ รวม 100,000 บาท   



  
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 100,000 บาท   

 
หมวดรายได้จากทนุ รวม 2,000 บาท   

  
รายได้จากทุนอ่ืนๆ จ านวน 2,000 บาท   

รายไดท้ีร่ัฐบาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   

 
หมวดภาษจีัดสรร รวม 18,215,000 บาท   

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,245,700 บาท   

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 3,200,000 บาท   

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 124,900 บาท   

  
ภาษีสุรา จ านวน 1,450,000 บาท   

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 2,840,000 บาท   

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 903,500 บาท   

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 150,900 บาท   

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 1,300,000 บาท   

รายไดท้ีร่ัฐบาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   

 
หมวดเงนิอุดหนนุทัว่ไป รวม 11,133,400 บาท   

  

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

เลือกท า 
จ านวน 11,133,400 บาท   

               

                 



รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 

  ประจ าปีงบประมาณ  2558     

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

อ าเภอ ถ้ าพรรณรา   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        

                              

ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิ้น 31,472,700 บาท จ่ายจากรายได้จดัเกบ็เอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ
อุดหนนุทัว่ไป แยกเปน็  

  

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป   

 
งานบรหิารทัว่ไป รวม 8,478,920 บาท   

  
งบบุคลากร รวม 5,644,420 บาท   

   
เงนิเดอืน (ฝุายการเมอืง) รวม 2,571,120 บาท   

 
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก อบต.และรองนายก 
อบต.ตามอัตราที่ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

 
  

 
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่นายก 
อบต.และรองนายก อบต. ตามอัตราที่ก าหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 

 

 

 
  

 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายก อบต.และ
รองนายก อบต. ตามอัตราที่ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

 
  

 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการ นายก 
อบต./ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก อบต. ตามอัตราที่
ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,886,400 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาอบต.รอง
ประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.และ สมาชิกสภา
อบต. ตามอัตราที่ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

   
เงนิเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 3,073,300 บาท   

 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,207,400 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล สังกัด
ส านักปลัด พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

 

 

 
  

 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 118,000 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบล สังกัดส านักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

 
  

 
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 176,400 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน
ของปลัด อบต. เดือนละ 11,200.-บาท และเงินประจ า
ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดอัตราเดือนละ 3,500.-
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 453,500 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและ

 
 

 
  



พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดส านักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 118,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดส านักปลัด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

  
งบด าเนนิงาน รวม 2,534,000 บาท   

   
คา่ตอบแทน รวม 368,000 บาท   

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง สังกัดส านักปลัด ที่มีค าส่ังให้
ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติเกี่ยวกับกิจการของ 
อบต.ถือปฎิบัติตามหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท.0808.4/ว1562 ลว.15 พ.ค.2550 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

 

 

 
  

 
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 288,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล สังกัด
ส านักปลัด ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 

 

 

 
  

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 40,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบล สังกัดส านักปลัดและบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับการ
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3)
พ.ศ.2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 20,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล สังกัดส านักปลัดและบุคคลที่มีสิทธิ์
ได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

 

 

 
  

   
คา่ใชส้อย รวม 1,450,000 บาท   

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 760,000 บาท   

 

-ค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม เอกสารทางราชการ ตั้งไว้ 
10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ค่าจ้างท าส่ือส่ิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์ของ อบต. เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างท าส่ือส่ิงพิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นต้องจ่ายส าหรับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกิจกรรมของ อบต. ตั้งไว้ 
50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกอ านาจหน้าที่ของอบต. ได้แก่จ้างเหมาเก็บ
ขยะ จ้างเหมาในกิจการที่อยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ อบต. ถอื
ปฎิบัติตามหนังสือที่ มท.0313.4/ว1452 ลว.27 พ.ค. 
2541 ตั้งไว้ 700,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท   

 
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุ คคลและค่าเล้ียง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือ  

 

 
  



คณะอนุกรรมการถือปฎิบัติตามหนังสือที่ มท0808.4/ว
2381 ลว.28 ก.ค.2548 ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ
ร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีที่ล่วงมาโดยไม่รวมเงิน
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  

  
 

  

 
โครงการจัดซ้ือดอกไม้ พวงมาลาและพานประดับพุ่มดอกไม้
เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ 

จ านวน 5,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือดอกไม้ พวงมาลาและพานพุ่ม
ประดับดอกไม้  ส าหรับวางงาน ณ.อนุสาวรีย์ผู้ประกอบ
คุณงามความดีแก่ประเทศชาติและค่าพวงมาลาส าหรับศพ
ผู้มีเกียรติ ตามหนังสือที่ มท.0407/ว1284 ลว.10 พ.ย.
2530 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
โครงการจัดส านักงาน (5 ส.) จ านวน 5,000 บาท   

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการจัดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในการจัดกิจกรรม 5ส. ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

 

 

 
  

 
โครงการเทิดทูนและปกปูองสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์
ตามแนวทาง คสช. 

จ านวน 50,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการเทิดทูนและ
ปกปูองสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ตามแนวทาง 
คสช เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง 
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

จ านวน 200,000 บาท   

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง สังกัด อบต.ถ้ าพรรณรา 

 

 

 
  

 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเวปไซต์และเว็ปเพจของ อบต. จ านวน 10,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงเวปไซต์
และเว็ปเพจของ อบต.(www.thampannara.go.th)ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประชาธิปไตย จ านวน 20,000 บาท   

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตย ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกอบต.พนักงานและ
ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปในสังกัด อบต.ถ้ าพรรณรา ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จ านวน 100,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ ค่าประชาสัมพันธ์ 
ค่าด าเนินการที่มีความจ าเป็นส าหรับโครงการ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 

 

 

 
  

 
จัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญของชาติ จ านวน 50,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ที่ส าคัญ
เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชา วัน 12 
สิงหามหาราชีนี    วันปิยมหาราช และวันส าคัญอ่ืนๆ 
ตามที่รัฐบาลก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
ด าเนินการเลือกตั้ง นายก อบต.และ ส.อบต. จ านวน 10,000 บาท   



 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งของนายก 
อบต.และส.อบต. กรณีหมดวาระ กรณียุบสภา กรณีแทน
ต าแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังให้มี
การเลือกตั้งใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
เดินทางไปราชการ จ านวน 180,000 บาท   

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การปฏิบัติ
ราชการส าหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง สังกัดส านักปลัดและ
ผู้ได้รับการอนุญาตและมีค าส่ังให้ไปปฏิบัติราชการให้ทาง
อบต. เช่นค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

 

 

 
  

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ 
ครุภัณฑ์ส านักงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) 

 

 

 
  

   
คา่วสัด ุ รวม 480,000 บาท   

 
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
กระดาษ ปากกา ดินสอ เคร่ืองเย็บกระดาษ น้ ายาลบค าผิด 
หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร หมึกเคร่ืองโทรสาร โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้
ต่าง ๆ ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่นปล๊ักไฟฟูา สวิตซ์
ไฟฟูา หลอดไฟฟูา สายไฟฟูา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

 
  

 
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและส่ิงของเคร่ืองใช้
เบ็ตเตล็ด เช่น น้ ายาล้างจาน น้ ายาท าความสะอาด จาน 
ช้อน ส้อม แก้วน้ า น้ าดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 300,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันหล่อล่ืน น้ ามันเคร่ือง ส าหรับรถยนต์
ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ า รถขยะ รถจักรยานยนต์ เรือ
ท้องแบน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเคร่ืองพิมพ์ 
แผ่นบันทึกข้อมูลหรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง 
เมนบอร์ด เม้าท์ คีย์บอร์ด เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูล 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

   
คา่สาธารณปูโภค รวม 236,000 บาท   

 
ค่าไฟฟูา จ านวน 100,000 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาของส านักงาน อบต. ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  

 

 
  

 
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 6,000 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงาน ค่าเช่าหมายเลขและค่า
อ่ืนๆ เพื่อใช้ในการติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

 
  

 
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท   



 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่งจดหมาย ค่า
จัดซ้ือดวงตราไปรษณีย์และอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

 
  

 
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 120,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ได้แก่ 
ค่าบริการรายเดือนอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงแบบ
Leased Line(ส าหรับระบบ E-LASS)และค่าบริการ
รายเดือนอินเตอร์เน็ตแบบADSL ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

  
งบลงทนุ รวม 240,500 บาท   

   
คา่ครภุณัฑ ์ รวม 240,500 บาท   

 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 
  

 
  

 
โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีส าหรับพนักงานส่วนต าบล จ านวน 7,500 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก 4 ล้ินชัก ขนาด 3.5 
ฟุตพร้อมเก้าอ้ีส าหรับพนักงานส่วนต าบลระดับ 3-6 
จ านวน 1 ชุด/ราคาชุดละ 7,500.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

 

 

 
  

 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 
  

 
  

 
เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบNetwork จ านวน 18,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network จ านวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
พ.ศ.2557  ดังนี้ 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า  20 หน้าต่อนาที 
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อบกว่า 20 หน้าต่อ
นาที 
-มีหน่วยความจ า(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB 
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ Parallel หรือ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ 10/100 Base TX หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legel,และ Custom โดย
มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 

 
  

 
เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จ านวน 5 เคร่ือง จ านวน 15,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูาขนาด 800 VA 
ราคา 3,000บาท/เคร่ือง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2557 ดังนี้ 
-มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA (480 
Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี

 

 

 
  

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 200,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ(วงเงินเกิน 5,000.-บาท) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

  
งบรายจา่ยอืน่ รวม 25,000 บาท   

   
รายจา่ยอืน่ รวม 25,000 บาท   



 
รายจ่ายอ่ืน จ านวน 25,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกเพื่อวิจัย
ประเมินผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ 
อบต.ถ้ าพรรณรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 

 
  

  
งบเงนิอุดหนนุ รวม 35,000 บาท   

   
เงนิอดุหนนุ รวม 35,000 บาท   

 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 35,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
ดุสิต เพื่อใช้ในการด าเนินงานกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อ าเภอถ้ าพรรณราเช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่
ดูแลศูนย์ฯ เป็นต้น จ านวน 35,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

 

 

 
  

 
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ รวม 120,000 บาท   

  
งบด าเนนิงาน รวม 120,000 บาท   

   
คา่ใชส้อย รวม 120,000 บาท   

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  

  
 

  

 
โครงการจัดท าเวทีชาวบ้าน จ านวน 10,000 บาท   

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าเวทีชาวบ้าน เช่นค่า
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องเป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล จ านวน 10,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมต าบลเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  รวมทั้งกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนพัฒนาประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมชุมชน กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคล่ือนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแบบABC(Area Based 
Collaborative) 

จ านวน 50,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนโดยการใช้การ
จัดท าบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล จ านวน 50,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการส่งเสริม  สนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาต าบลตามแนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสาม
ปี ตามหนังสือ ที่ มท 0810.2/ว1596 ลว 10 เม.ย. 
2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
งานบรหิารงานคลงั รวม 3,617,760 บาท   

  
งบบุคลากร รวม 2,089,760 บาท   

   
เงนิเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 2,089,760 บาท   

 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,510,800 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล สังกัดส่วน
การคลัง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

 
  

 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 50,000 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน

 
 

 
  



ส่วนต าบล สังกัดส่วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง 
อัตราเดือนละ 3,500.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

 
  

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 382,560 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป สังกัดส่วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

 
  

 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 104,400 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดส่วนการคลัง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

  
งบด าเนนิงาน รวม 1,452,000 บาท   

   
คา่ตอบแทน รวม 110,000 บาท   

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปฎิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง สังกัดส่วนการคลัง ที่มีค าส่ัง
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการเกี่ยวกับภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ถือปฏิบัติตามหนังสือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1562 ลว.15 พ.ศ.
2550 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 50,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลสังกัด
ส่วนการคลังที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.
2551 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.
0808.2/ว296 ลว.250 ม.ค.2550 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบล สังกัดส่วนการคลัง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541และแก้ไช
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3)พ.ศ.2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 20,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล สังกัดส่วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

 

 

 
  

   
คา่ใชส้อย รวม 1,172,000 บาท   

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 577,000 บาท   

 

-ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารเข้าเล่มเอกสาร
ทางราชการ ตั้งไว้ 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ค่าจ้างท าส่ือส่ิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์อบต. เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างท าส่ือส่ิงพิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์การด าเนิน
กิจกรรมของอบต.ตั้งไว้ 15,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกในอ านาจหน้าที่ ของ อบต.และจ้างเหมาใน
กิจการอ่ืนที่อยู่ภายใต้หน้าที่ของ อบต.ถือปฏิบัติตาม
หนังสือที่ มท.0313.4/ว1452 ลว.27 พ.ค.2541 ตั้งไว้ 

 

 

 
  



552,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  

  
 

  

 
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบต.ถ้ า
พรรณรา 

จ านวน 450,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการในการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ถ้ าพรรณรา การด าเนินการ
เตรียมการ จัดท าแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูล ส ารวจ
ภาคสนาม จัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินตรวจสอบผลการด าเนินการและจัดเก็บ
ข้อมูล รายงานผลการด าเนินการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

 

 
  

 
เดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง สังกัดส่วนการคลัง 
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

 

 

 
  

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 45,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ 
ครุภัณฑ์ส านักงานของส่วนการคลัง เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ(วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท)ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ 

 

 

 
  

   
คา่วสัด ุ รวม 150,000 บาท   

 
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น
กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ น้ ายาลบค าผิดเคร่ืองเย็บ
กระดาษ โต๊ะพนักงาน โต๊ะทั่วไป เก้าอ้ีพนักงาน เก้าอ้ี
ทั่วไป ใบเสร็จกระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่นปล๊ักไฟฟูา สวตซ์
ไฟฟูา หลอดไฟฟูา สายไฟฟูา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

 
  

 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นหมึกเคร่ืองพิมพ์ 
แผ่นบันทึกข้อมูลหรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมนบอร์ด 
เม้าท ์คีย์บอร์ด เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกร์เสริมต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

   
คา่สาธารณปูโภค รวม 20,000 บาท   

 
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่งจดหมาย ค่า
จัดซ้ือดวงตราไปรษณีย์และอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

 
  

  
งบลงทนุ รวม 76,000 บาท   

   
คา่ครภุณัฑ ์ รวม 76,000 บาท   

 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 
  

 
  

 
ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก ขนาด 1185w*406D*880H MM 
จ านวน 2 ตู ้

จ านวน 15,000 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก ขนาด 

 
 

 
  



1185W*406D*880H MM.จ านวน 2 ตู้ราคาตู้ละ 
7,500.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีส าหรับพนักงานส่วนต าบล  จ านวน 2 
ชุด 

จ านวน 15,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก 4 ล้ินชัก ขนาด 3.5 
ฟุต พร้อมเก้าอ้ีส าหรับพนักงานส่วนต าบลระดับ 3-6 
จ านวน 2 ชุด ชุดละ 7,500.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

 

 
  

 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 
  

 
  

 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน(ขนาดจอไม่น้อยกว่า 
18 นิ้ว)จ านวน 1 เคร่ือง 

จ านวน 15,000 บาท   

 

โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ.2557 ดังนี ้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า3.0 GHzหรือดีกว่า จ านวน 1หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิด DDR3หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk)ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid 
Stste Disk  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จ านวน 1 
หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(NetWork Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-J หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1ช่อง 
-มีจอภาพ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดจอไม่น้อยกว่า 18นิ้ว จ านวน  1 
หน่วย 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 

 
  

 
เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวด า(30หน้า/นาท)ี 
จ านวน 1 เคร่ือง 

จ านวน 11,000 บาท   

 

-โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2557 ดังนี้ 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X600 
dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
-มีหน่วยความจ า(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ lnterface แบบ Parallel หรือ USB 
2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter ,Legal และ Custom 
โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250แผ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 

 
  

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บาท)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 
 

 

 

 
  



แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   

 
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 230,000 บาท   

  
งบด าเนนิงาน รวม 230,000 บาท   

   
คา่ตอบแทน รวม 50,000 บาท   

 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. กรณี อบต. มี
ค าส่ังใช้สมาชิก อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร. หรือ
นอกที่ตั้งศูนย์ อปพร. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

   
คา่ใชส้อย รวม 150,000 บาท   

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  

  
 

  

 
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินกิจการศูนย์ อปพร.
ต าบลถ้ าพรรณรา 

จ านวน 60,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานของ
กิจการศูนย์ อปพร. ต าบลถ้ าพรรณรา ในการปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิก อปพร. ผู้
ซ่ึงได้รับค าส่ังให้ไปปฏิบัติราชการให้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ้ าพรรณรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และรายจ่ายอ่ืนที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 

 
  

 
โครงการปูองกันไฟปุาแและดับไฟปุาในพื้นที่ จ านวน 20,000 บาท   

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน
การควบคุมไฟปุาและหมอกควัน ถือปฏิบัติตามหนังสือที่  
มท  0891.4/ว217 ลว  13 กพ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

 

 

 
  

 
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จ านวน 25,000 บาท   

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น วันข้ึนปีใหม่ 
วันสงกรานต์ และตามหนังสือส่ังการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

 

 

 
  

 
โครงการฝึกอบรมอาสาจราจร จ านวน 25,000 บาท   

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการฝึกอบรม
อาสาจราจร ค่าฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง 
ค่าอาหาร ค่าปูายโครงการ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าด าเนินการที่เกี่ยวกับโครงการ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ที่ใช้งานในกิจการ อปพร.เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

 

 

 
  

   
คา่วสัด ุ รวม 30,000 บาท   

 
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดซ้ือวิทยุส่ือสารชนิดพกพา 
และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา เพื่อใช้ในกิจการ อปพร.ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 

 

 

 
  



 
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 20,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในการตัดชุด
เคร่ืองแบบ เคร่ืองแต่งกายของสมาชิกอปพร.ให้แก่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมหรือปฏิบัติการด้านปูองกันภัยฝุายพล
เรือน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 

 
  

แผนงานการศกึษา   

 
งานระดับกอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา รวม 5,468,620 บาท   

  
งบบุคลากร รวม 100,000 บาท   

   
เงนิเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 100,000 บาท   

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 100,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง (จ่ายสมทบในส่วนที่เกนิ
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของ ศพด.
บ้านปลายรา และ ศพด.วัดมุขธาราม ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

 

 

 
  

  
งบด าเนนิงาน รวม 2,672,620 บาท   

   
คา่ใชส้อย รวม 1,139,400 บาท   

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 5,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มเอกสาร
การเรียนการสอน ค่าจ้างส่ื อส่ิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์ของ 
ศพด.ตั้งจ่ายจากเงิน 
รายได้ 

 

 

 
  

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  

  
 

  

 
โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาประจ าปี 2558 จ านวน 50,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการเข้าร่วมงานมหกรรม
การจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2558 ได้แก่ ค่าจ้างรถ  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมการจัด
การศึกษาตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 

 
  

 
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2558 จ านวน 80,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตต าบล
ถ้ าพรรณรา เช่น  ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเคร่ืองดื่ม ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จ านวน 50,000 บาท   

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน เช่นค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าด าเนินการอ่ืนๆเป็น
ต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษา 

จ านวน 20,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ การเรียน การสอนของครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ได้ตามมาตรฐาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารงานศึกษา ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 

จ านวน 70,000 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา อัตราคนละ  10,000.- บาท/ป ี    

 

 
  



(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรายรา จ านวนผู้ดูแลเด็ก  2 
คน ตั้งไว้ 20,000.-บาท 
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดเขือ จ านวนผู้ดูแลเด็ก 3 
คน ตั้งไว้ 30,000.-บาท 
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมุขธาราม จ านวนผู้ดูแลเด็ก  2 
คน ตั้งไว้ 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารงานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 834,400 บาท   

 

เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 ศูนย ์ อัตราคนละ 20 บาท จ านวน  280 วัน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
(1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรายรา จ านวนเด็ก  70 คน 
ตั้งไว้  392,000.-บาท 
(2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดเขือ จ านวนเด็ก  57 คน 
ตั้งไว้  319,200.-บาท 
(3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมุขธาราม จ านวนเด็ก  22 คน 
ตั้งไว้  123,200.-บาท" 

 

 

 
  

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  วัสดุ 
ครุภัณฑ์ส านักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท)ต้ังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 

 
  

   
คา่วสัด ุ รวม 1,503,220 บาท   

 
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ส่ิงของเคร่ืองใช้เบ็ต
เตล็ด เช่น น้ าดื่ม น้ ายาล้างจาน ไม้กวาด เพื่อใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,473,220 บาท   

 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 3 ศูนย์ อัตราคนละ 7 บาท จ านวน 280 วัน  
ตั้งไว้ 292,040.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แยก
เป็น  
(1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรายรา จ านวนเด็ก  70 คน 
ตั้งไว้ 137,200.-บาท 
(2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดเขือ จ านวนเด็ก  57 คน 
ตั้งไว้ 111,720.-บาท 
(3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมุขธาราม จ านวนเด็ก  22 คน 
ตั้งไว้ 43,120.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)ส าหรับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)
จ านวน 5โรงเรียน อัตราคนละ7 บาท จ านวน  260 วัน 
ตั้งไว้  1,181,180 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
แยกเป็น 
(1)โรงเรียนบ้านวังตลับ จ านวนเด็ก 124 คน    ตั้งไว้   
225,680.-บาท 
(2)โรงเรียนวัดควนกอ   จ านวนเด็ก 124 คน    ตั้งไว้   
225,680.-บาท 
(3)โรงเรียนบ้านปลายรา  จ านวนเด็ก 222 คน  ตั้งไว้   
404,040.-บาท 
(4)โรงเรียนบ้านนาพา   จ านวนเด็ก  106 คน    ตั้งไว้   

 

 

 
  



192,920.-บาท 
(5)โรงเรียนวัดปากท่าซอง จ านวนเด็ก 73 คน   ตั้งไว้   
132,860.-บาท 

 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เช่น หมึกเคร่ืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูลหรืออุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เม้าท์ คีบอร์ด  
เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

 

 
  

   
คา่สาธารณปูโภค รวม 30,000 บาท   

 
ค่าไฟฟูา จ านวน 30,000 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  

 

 
  

  
งบลงทนุ รวม 100,000 บาท   

   
คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สรา้ง รวม 100,000 บาท   

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

 
  

 
  

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือซ่อมแซม
ปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา เพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 

 
  

  
งบเงนิอุดหนนุ รวม 2,596,000 บาท   

   
เงนิอดุหนนุ รวม 2,596,000 บาท   

 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 2,596,000 บาท   

 

-อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 5 โรงเรียน อัตราคนละ 20 บาท 
จ านวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
(1)โรงเรียนบ้านวังตลับ   จ านวนเด็ก  124 คน  ตั้งไว้  
496,000.-บาท 
(2)โรงเรียนวัดควนกอ     จ านวนเด็ก  124 คน  ตั้งไว้  
496,000.-บาท 
(3)โรงเรียนบ้านปลายรา  จ านวนเด็ก  222 คน  ตั้งไว้  
888,000.-บาท 
(4)โรงเรียนบ้านนาพา     จ านวนเด็ก  106 คน  ตั้งไว้  
424,000.-บาท 
(5)โรงเรียนวัดปากท่าซอง จ านวนเด็ก  73 คน  ตั้งไว้   
292,000.-บาท 

 

 

 
  

แผนงานสาธารณสขุ   

 
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ รวม 230,000 บาท   

  
งบด าเนนิงาน รวม 230,000 บาท   

   
คา่ใชส้อย รวม 130,000 บาท   

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  

  
 

  

 
โครงการแก้ไขปูองกันปัญหาโรคระบาด จ านวน 30,000 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการปูองกัน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก ไข้  

 

 
  



มาลาเรีย ไข้หวัดใหญ่  เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
โครงการจัดกิจกรรมการรณรงค์คัดแยกขยะ จ านวน 40,000 บาท   

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ คัดแยกขยะ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ การจัดกิจกรรมรณรงค์ การส่งเสริมการคัดแยก
ขยะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม จ านวน 10,000 บาท   

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาในด้านอาชญากรรม การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 
ปูองกันการพนัน  การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม  
โรคเอดส์ การยุติความรุนแรงในครอบครัว ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 

 

 

 
  

 
โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 50,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมก าเนิด
สุนัข ค่าเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยารณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

   
คา่วสัด ุ รวม 100,000 บาท   

 
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 100,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถังขยะ เพื่อแจกจ่ายให้กับครัวเรือนที่
ยังไม่มีถังขยะในเขตพ้ืนที่ต าบลถ้ าพรรณรา  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 

 
  

แผนงานสังคมสงเคราะห ์   

 
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท   

  
งบด าเนนิงาน รวม 100,000 บาท   

   
คา่ใชส้อย รวม 100,000 บาท   

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  

  
 

  

 
โครงการส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาเด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี
และครอบครัว 

จ านวน 50,000 บาท   

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสนับสนุนกิจกรรม
กลุ่มสตรี สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
สนับสนุนกิจกรรมครอบครัวอบอุ่น  เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 

 

 

 
  

 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

จ านวน 50,000 บาท   

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เยี่ยมเยียน
ผู้สูงอายุ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

แผนงานเคหะและชุมชน   

 
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน รวม 2,099,200 บาท   

  
งบบุคลากร รวม 1,370,000 บาท   

   
เงนิเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 1,370,000 บาท   

 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 600,000 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล สังกัดกอง
ช่าง พร้อมปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

 
  

 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 107,000 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบล สังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

 
  

 
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท   



 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจ าต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  
อัตราเดือน  3,500.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

 
  

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 481,000 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป  สังกัดกองช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

 
  

 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 140,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดกองช่าง  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

  
งบด าเนนิงาน รวม 410,000 บาท   

   
คา่ตอบแทน รวม 130,000 บาท   

 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 15,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ที่มีค าส่ังให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ เกี่ยวกับกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2550 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 55,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับ 2) พ.ศ. 2551 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 296 ลงวันที่ 25 
มกราคม 2550 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลและบุคคลที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาล  สังกัดกองช่าง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ 2)พ.ศ.2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 20,000 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล สังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

 
  

   
คา่ใชส้อย รวม 50,000 บาท   

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  

  
 

  

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร จ านวน 30,000 บาท   

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  



 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน สังกัดกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

 

 

 
  

   
คา่วสัด ุ รวม 225,000 บาท   

 
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานและอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น  
กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ อุปกรณ์เคร่ืองเขียน วัสดุ
เคร่ืองเขียนโต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย 
ยางมะตอย วัสดุและชิ้นส่วนส าเร็จรูปต่างๆ เคร่ืองมือ
ก่อสร้าง ส าหรับใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 50,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันหล่อล่ืน น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ  เพื่อใช้ในงาน
กิจการของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ไม้อัด 
กระดาษ สี พู่กัน แผ่นไวนิล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

 
  

 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเคร่ืองพิมพ์ 
แผ่นบันทึกข้อมูลหรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล  แผ่นกรอง
แสง เมนบอร์ด เม้าท์ คีบอร์ด  เคร่ืองอ่านและบันทึก
ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ   ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

   
คา่สาธารณปูโภค รวม 5,000 บาท   

 
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่งจดหมาย ค่า
จัดซ้ือดวงตราไปรษณีย์ และอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

 
  

  
งบลงทนุ รวม 319,200 บาท   

   
คา่ครภุณัฑ ์ รวม 49,200 บาท   

 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 
  

 
  

 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว)จ านวน 1 เคร่ือง 

จ านวน 15,000 บาท   

 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)จ านวน 1เคร่ือง โดยมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2557 โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ หรือดีกวา่จ านวน  1 
หน่วย 
-มีหน่วยจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid  
State  Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จ านวน 1

 

 

 
  



หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน  1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interace) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อย
กว่า 1ช่อง 
มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast  Ratio ไม่
น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 
1 หน่วย ตั  งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction บบฉีดหมึก  (Inkjet)  จ านวน  
1  เคร่ือง 

จ านวน 4,200 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunctionแบบ
หมึกฉีด (Inket)จ านวน 1 เคร่ือง  
โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคาและคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2557 โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer ,Copier 
และ Scanner ภายในเคร่ืองเดียวกน 
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 
dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า  28 หน้าต่อ
นาที 
-สามารถสแกนเอกสารขนาด A 4 (ขาวด า-สีได้) 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสูดไม่น้อยกว่า 1,200 x  
2,400 bpi 
-มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
-สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 ส าเนา 
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดย
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 

 
  

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 30,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ สังกัด
กองช่าง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 
บาท)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 

 
  

   
คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สรา้ง รวม 270,000 บาท   

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

 
  

 
  

 
ค่าบ ารุงรักษาที่ดินและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 250,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม หรือซ่อมแซม 
ปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ระบบไฟฟูาสาธารณะ 
เส้นทางคมนาคม และส่ิงก่อสร้างอ่ืน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 

 
  

 
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง  

  
 

  

 
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง 

จ านวน 20,000 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึง  

 

 
  



ส่ิงก่อสร้าง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
งานไฟฟูาถนน รวม 4,146,000 บาท   

  
งบลงทนุ รวม 4,146,000 บาท   

   
คา่ครภุณัฑ ์ รวม 225,000 บาท   

 
ครุภัณฑ์อ่ืน 

 
  

 
  

 
กระจกโค้งจราจร(เลนส์นูนติดตามแยก)จ านวน 10 ชุด/ชุด
ละ 7,500.-บาท 

จ านวน 75,000 บาท   

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซ้ือกระจกโค้งจราจร(เลนส์นูน
ติดตามแยก)โดยมีคุณสมบัติคือ 
ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย  
ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน  ทนทกุสภาวะอากาศ  ติดตั้ง
ง่ายปรับได้ทุกทิศทาง  ใช้ได้ทั้งงานจราจรทางแยกมีขนาด 
32  นิ้ว   โดยมีคุณสมบัติคือ 
1.ตัวแผ่นท าจากโพลีตกไม่แตกมีน้ าหนักเบา 
2.ด้านหลังท าจากไฟเบอร์กลาสหรือเส้นใยแก้ว 
3.มีความทนทานต่อการใช้งานมากกว่ากระจกธรรมดา
อย่างมาก 
4.ในชุดพร้อมประกอบเหล็กยึดด้านหลังส าหรับยึดกับเสา
หรือผนังได้ 
5.ตัวกระจกจะมีฟิล์มขุ่นเคลือบเอาไว้เพื่อปูองกันรอยขีด
ข่วน 
6.อายุการใช้งานมากกว่า 3 ปี ภายในอุณหภูมิ 50 – 60 
องศาเซลเซียส 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาต าบลสามปี
(พ.ศ.2558-2560)หน้าที ่117  ล าดับที่ 29) 

 

 

 
  

 
ไฟฟูากระพริบพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)จ านวน 10 
ชุด/ชุดละ 15,000.-บาท 

จ านวน 150,000 บาท   

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)พร้อมติดตั้ง โดยมีคุณสมบัติ
ทั่วไป คือ 
1.เป็นไฟกระพริบโซล่าเซลล์  ส าหรับติดตั้งบริเวณทาง
โค้ง  ทางแยกทาง U-Turn เพื่อกระพริบเตือนปูองกัน
อันตราย 
2.เสาเหล็กขนาด 4 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร  
3.ใช้กับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงขนาด 12 โวลต์ 
4.ท างานโดยรับพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์
และเปล่ียนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟูาน าไปเก็บไว้ใน
แบตเตอร่ีจากนั้นแบบเตอร่ีจะจ่ายพลังงานให้กับวงจร
ควบคุมและหลอดไฟ 
5.มีวงจรไฟกระพริบและระบบชาร์จไฟต่อเนื่องโดย
อัตโนมัติ 
6.มีแบบเตอร่ีขนาดไม่น้อยกว่า 12 โวลต์และ
กระแสไฟฟูาไม่น้อยกว่า 7.6 AH 
คุณสมบัติด้านเทคนิค คือ 
1.แผงโซล่าเซลล์ 
-มีก าลังผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ 
-แรงดันไฟฟูาสูงสุดไม่น้อยกว่า 17 โวลต์  
-กระแสไฟฟูาไม่น้อยกว่า 290 MA 
2.ปูายไฟกระพริบ 
-บรรจุหลอด LED จ านวนไม่น้อยกว่า 160 หลอด 

 

 

 
  



-อัตราการกระพริบของไฟไม่น้อยกว่า 60 คร้ัง/นาที 
-ระยะมองเห็นไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร 
-โคมแบบโพลีคาร์บอเนต 
3.แบตเตอร่ี 
-แบตเตอร่ีขนาดไม่น้อยกว่า 12 โวลต์ กระแสไฟไม่น้อย
กว่า 7.6 AH 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาต าบลสามปี
(พ.ศ.2558-2560)หน้าที่ 117  ล าดับที่ 29) 

   
คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สรา้ง รวม 3,921,000 บาท   

 
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 

 
  

 
  

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านในไร่  
หมู่ที่ 4 

จ านวน 675,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
บ้านในไร่  (ช่วงที่ 2)หมู่ที่ 4 ต าบลถ้ าพรรณรา   อ าเภอ
ถ้ าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท าการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร 
ระยะทาง 400 เมตรและ 
ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรพร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ปูาย  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณราก าหนด  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาต าบล
สามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้าที่ 60 ล าดับที่ 15) 

 

 

 
  

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าส านัก
สงฆ์เขาพาวนาราม หมู่ที่ 5 

จ านวน 344,500 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเข้าส านักสงฆ์เขาพาวนาราม หมู่ที่ 5ต าบลถ้ าพรรณ
รา อ าเภอถ้ าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี 2  
ช่วง  ช่วงที่ 1  ระยะทาง   110  เมตร  ผิวจราจรกว้าง  
3.00 เมตร ช่วงที่ 2  ระยะทาง   2.50 เมตร  ผิวจราจร
กว้าง  96.00 เมตรและลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50   
เมตรพร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ปูาย  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ า
พรรณราก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บรรจุอยู่
ในแผนพัฒนาต าบลสามปี(พ.ศ. 2558 – 2560) หน้าที ่
69  ล าดับที่ 48) 

 

 

 
  

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาท่าซอง หมู่
ที่ 8 ถึง ต าบลนากะชะ 

จ านวน 690,500 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาท่า
ซอง หมู่ที่ 8  ต าบลถ้ าพรรณรา  อ าเภอถ้ าพรรณรา  
จังหวัดนครศรีธรรมราชถึงต าบลนากะชะ   ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 260 เมตรและลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตรพร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1  ปูาย  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณราก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาต าบลสามปี(พ.ศ. 
2558 – 2560) หน้าที่ 71 ล าดับที่ 58) 

 

 

 
  

 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายน้ าเก่า - หนองเต่า หมู่ที ่3 

จ านวน 611,500 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายน้ าเก่า–หนองเต่า หมู่ที่ 3ต าบลถ้ าพรรณรา 
อ าเภอถ้ าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท าการ

 

 

 
  



ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  150   เมตรหรือ
พื้นที่ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 
ตารางเมตรและใช้หินคลุกเป็นชั้นพ้ืนทาง จ านวน  230 
ลบ.ม.เกรดบดอัดไม่น้อยกว่า 95% Modified  Aashto  
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ปูาย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ า
พรรณราก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (บรรจุอยู่
ในแผนพัฒนาต าบลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้าที ่
59 ล าดับที่ 12) 

 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
บ้านนายวิรัตน์ นนทฤทธิ ์- บ้านนางสุชิรา สุขเรือง หมู่ที่ 10 

จ านวน 729,500 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายบ้านนายวิรัตน์ นนทฤธิ์ - บ้านนางสุชิรา สุข
เรือง  หมู่ที ่ 10ต าบลถ้ าพรรณรา อ าเภอถ้ าพรรณรา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง  
5.00  เมตร  ระยะทาง  200 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า800 ตารางเมตร
และใช้หินคลุกเป็นชั้นพ้ืนทาง จ านวน  225 ลบ.ม.เกรด
บดอัดไม่น้อยกว่า 95% Modified  Aashto  พร้อม
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ปูาย รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา
ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาต าบลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้าที่ 68 
ล าดับที่ 47) 

 

 

 
  

 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
บ้านนายเสนอ ศรีน้อยถึงบ้านนายเจริญ ณ วงศ์ หมู่ที่ 7 

จ านวน 602,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายบ้านนายเสนอ  ศรีน้อยถึงบ้านนายเจริญ ณ วงศ์ 
หมู่ที่ 7  ต าบลถ้ าพรรณรา  อ าเภอถ้ าพรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติตคอนกรีต  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 180 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรแบบลาดยางไม่
น้อยกว่า 720 ตาราง เมตรและใช้หินคลุกเป็นชั้นทาง
จ านวน 162  ลบ.ม. เกรดบดอัดไม่น้อยกว่า 95%   
Modified  Aashto  พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ  1  ปูายรายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณราก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาต าบลสามปี (พ.ศ. 
2558 – 2560) หน้าที่ 56  ล าดับที่ 2) 

 

 

 
  

 
โครงการก่อสร้างทางเท้าทางลาดคนพิการบริเวณส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

จ านวน 42,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้าทางลาดคนพิการบริเวณ
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา  ต าบลถ้ า
พรรณรา   
อ าเภอถ้ าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท าการ
ก่อสร้างทางเท้าทางลาดคนพิการบริเวณส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา  ขนาดกว้าง 2.00 
เมตร ยาว 7.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณราก าหนด  ตั้งจ่ายจาก

 

 

 
  



เงินอุดหนุนทั่วไป(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาต าบลสามปี
(พ.ศ. 2558 – 2560)หน้าที ่133 ล าดับที่ 20) 

 
โครงการก่อสร้างเสาธงบริเวณส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลถ้ าพรรณรา 

จ านวน 76,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงบริเวณส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา  อ าเภอถ้ าพรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยท าการก่อสร้างเสาธงบริเวณ
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ า
พรรณราก าหนด   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บรรจุอยู่
ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 – 2560) หน้าที ่133  
ล าดับที่ 21) 

 

 

 
  

 
โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะภายในต าบลถ้ าพรรณรา จ านวน 150,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
ในต าบลโดยที่ส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอถ้ า
พรรณราเป็น 
ผู้ด าเนินการส ารวจและแจ้งค่าใช้จ่าย  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  (บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.
2558-2560)หน้าที ่79-82 ล าดับที่ 13-22) 

 

 

 
  

 
งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู รวม 200,000 บาท   

  
งบลงทนุ รวม 200,000 บาท   

   
คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สรา้ง รวม 200,000 บาท   

 
ค่าถมดิน 

 
  

 
  

 
ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ จ านวน 200,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะ  หมู่ที่ 9 ต าบลถ้ า
พรรณรา  อ าเภอถ้ าพรรณรา ให้มีสภาพดี ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

 

 

 
  

แผนงานสรา้งความเข้มแขง็ของชุมชน   

 
งานสง่เสรมิและสนับสนนุความเขม้แขง็ชุมชน รวม 355,000 บาท   

  
งบด าเนนิงาน รวม 195,000 บาท   

   
คา่ใชส้อย รวม 195,000 บาท   

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  

  
 

  

 
โครงการกองทุนแม่ จ านวน 25,000 บาท   

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกองทุนแม่ เช่นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างเคร่ืองดื่ม ค่า
ด าเนินการ เป็นต้น  ของกองทุนแม่ในต าบลถ้ าพรรณรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 150,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด 
กิจกรรมบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยา/ผู้เสพยาเสพติด การ
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์  ค่าด าเนินการตั้งจุดสกัด  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ  สารตรวจยาเสพติด เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่นค่าวัสดุ  

 

 
  



อุปกรณ์ ค่าด าเนินการ ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  
งบเงนิอุดหนนุ รวม 160,000 บาท   

   
เงนิอดุหนนุ รวม 160,000 บาท   

 
เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 20,000 บาท   

 

-อุดหนุนตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น(First 
Responder:FR)  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการการหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น(First 
Responder:FR) ให้กับมูลนิธิประชาร่วมใจอ าเภอถ้ า
พรรณรา   จ านวน  20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

 

 
  

 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 140,000 บาท   

 

-อุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ-
ทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ-ทัศนศึกษาดู
งานของกลุ่มสตรี  ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีหมู่ที่ 8 
จ านวน  20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-อุดหนุนตามโครงการจัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองครัว  เพื่อจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองครัว  
ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี(ชุมชนทุ่งคาง้ิว) จ านวน  20,000.-
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-อุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม(ท าน้ ายา
อเนกประสงค์,น้ ายาปรับผ้านุ่ม ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม(ท าน้ ายาอเนกประสงค์,
น้ ายาปรับผ้านุ่ม )ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังตลับ 
จ านวน  20,000.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-อุดหนุนตามโครงการท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพน้ าและปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการท า
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพน้ าและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ให้กับกลุ่มท า
น้ าหมักชีวภาพและการหมักแห้งปุ๋ยอินทรีย์แห้ง จ านวน  
20,000.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-อุดหนุนตามโครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ในการเล้ียงผึ้งโพรง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ใน
การเล้ียงผึ้งโพรง  ให้กับกลุ่มเล้ียงผึ้งโพรงไทยบ้านโพธ์ิ
ประสิทธิ์ จ านวน  20,000.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
-อุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมการท าขนม เพื่อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมการท าขนม ให้กับกลุ่ม
แม่บ้านปลายรา หมู่ที่ 2  จ านวน  20,000.-บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-อุดหนุนตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
สถาบันการเงินต าบลถ้ าพรรณรา(ธนาคารวิสาหกิจชุมชน)
และเพิ่มประสิทธิภาพสถาบันการเงินต าบลถ้ าพรรณรา
(ธนาคารวิสาหกิจชุมชน) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการ  ให้กับธนาคารวิสาหกิจชุมชนต าบลถ้ าพรรณรา  
จ านวน  20,000.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
 
 

 

 

 
  



แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   

 
งานกฬีาและนนัทนาการ รวม 400,000 บาท   

  
งบด าเนนิงาน รวม 400,000 บาท   

   
คา่ใชส้อย รวม 350,000 บาท   

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  

  
 

  

 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด คร้ังที่ 16 จ านวน 300,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
อบต.ถ้ าพรรณราต้านยาเสพติด คร้ังที่ 16 ประจ าปี 2558 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน(ถ้ามี)
อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม 
ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่าถ้วยหรือโล่ เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายรายการอ่ืน 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
2589 ลงวันที 3 สิงหาคม 2557  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
โครงการจัดส่งนักกีฬาและนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จ านวน 50,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาหรือนัก
กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด 
และร่วมกิจกรรมกีฬาอ่ืนๆ จ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่า
เบ้ียเล้ียง ค่าที่พัก ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดกีฬา 
และค่าใช้จ่ายรายการอ่ืน ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 
สิงหาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

   
คา่วสัด ุ รวม 50,000 บาท   

 
วัสดุกีฬา จ านวน 50,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุกีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาหมู่บ้านและใช้ในการ
แข่งขันกีฬา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 

 
  

 
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 395,000 บาท   

  
งบด าเนนิงาน รวม 380,000 บาท   

   
คา่ใชส้อย รวม 380,000 บาท   

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  

  
 

  

 
โครงการจัดงานประเพณีปิดทองนมัสการพระพุทธไสยาสน์ จ านวน 50,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีปิดทองนมัสการ พระพุทธ
ไสยาสน์ หรืองานประเพณีขึ้นถ้ าณวัดถ้ าทองพรรณรา หมู่
ที่ 9ต าบลถ้ าพรรณรา เช่น ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่ามหรสพ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

 

 

 
  

 
โครงการจัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่ จ านวน 30,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ เช่น 
ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นใน
การจัดงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จ านวน 100,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง ประจ าปี พ.ศ.2557 เช่น ค่าวัสด ุ ค่า
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและ

 

 

 
  



จ าเป็นต้องจ่ายในการจัดกิจกรรม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
โครงการจัดงานประเพณีสืบสานประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ จ านวน 60,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ 
ร่วมกับ วัดมุขธาราม วัดควนกอ และส านักสงฆ์ภูเขาพา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จ านวน 60,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันผู้สูงอายุ โรงเรียนบ้านนาพา
ร่วมกับหมู่ที่ 1,2,5,7,8,9 และวัดควนกอร่วมกับ หมู่ที่ 
3,6,4,10 เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง เต็นท์ ค่า
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการจัดงาน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
โครงการจัดท ากระจาดวันสารทเดือนสิบประจ าปี 2558 จ านวน 60,000 บาท   

 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาหรือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดท ากระจาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

 
  

 
โครงการสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าข้ึนธาตุ จ านวน 20,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าข้ึนธาตุร่วมกับอ าเภอถ้ าพรรณรา  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 

 

 

 
  

  
งบเงนิอุดหนนุ รวม 15,000 บาท   

   
เงนิอดุหนนุ รวม 15,000 บาท   

 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 15,000 บาท   

 

-อุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ
จังหวัดนครศรีธรรมราชประจ าปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบจังหวัด
นครศรีธรรมราชประจ าปี 2558 ให้ที่ท าการปกครอง
อ าเภอถ้ าพรรณรา  จ านวน 15,000.-บาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 

 

 

 
  

แผนงานการเกษตร   

 
งานสง่เสรมิการเกษตร รวม 120,000 บาท   

  
งบด าเนนิงาน รวม 120,000 บาท   

   
คา่ใชส้อย รวม 120,000 บาท   

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  

  
 

  

 
โครงการปรับภูมิทัศน์พระพุทธไสยาสน์ วัดถ้ าทองพรรณรา จ านวน 100,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
บริเวณพระพุทธไสยาสน์และทั่วบริเวณวัดถ้ าทองพรรณ
รา ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรม เป็นประตูสู่มรดก
โลก  ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป 

 

 

 
  

 
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

จ านวน 20,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข 
อนุรักษ์ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ รวมทั้งสนับสนุนการ
ปูองกันภาวะโลกร้อน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

แผนงานการพาณชิย ์   

 
งานกจิการประปา รวม 4,518,800 บาท   

  
งบด าเนนิงาน รวม 1,875,000 บาท   

   
คา่ใชส้อย รวม 230,000 บาท   



 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 200,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติ
หน้าที่ด้านกิจการประปา จ้างเหมาดูแลระบบไฟฟูา และ
จ้างเหมาอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 
พฤษภาคม  2541 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ 
ครุภัณฑ์เกี่ยวกับงานประปาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

 

 

 
  

   
คา่วสัด ุ รวม 145,000 บาท   

 
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 35,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ชิ้นส่วน 
อุปกรณ์ซ่อมแซมระบบอิเล็กทรอนิคส์ สายไฟ หลอดไฟ 
ปล๊ักไฟ สายส่งสัญญาณ อุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซมระบบ
ควบคุมประปาหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 60,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ ายาคลอรีน สารส้ม ปูนขาว น้ ายา
วิเคราะห์สารเคมีหลงเหลือในน้ า วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ชนิดต่างๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
วัสดุอ่ืน จ านวน 50,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานประปา  เช่น มาตร
วัดน้ า ประตูน้ า ท่อ กาว ข้อต่อชนิดต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 

 

 

 
  

   
คา่สาธารณปูโภค รวม 1,500,000 บาท   

 
ค่าไฟฟูา จ านวน 1,500,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาของระบบประปาหมู่บ้าน 
เคร่ืองสูบน้ าดิบส าหรับการจัดหาน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภคและค่ากระแสไฟฟูาส าหรับกล้องวงจรปิด
(CCTV) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

  
งบลงทนุ รวม 2,643,800 บาท   

   
คา่ครภุณัฑ ์ รวม 92,000 บาท   

 
ครุภัณฑ์อ่ืน 

 
  

 
  

 
เคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า(Submersible  Pump) จ านวน 50,000 บาท   

 

เคร่ืองสูบน้ าแบบจุ๋มใต้น้ า ขนาด 1.5 HP 220 V จ านวน   
2 เคร่ือง  ราคา 25,000 บาท/เคร่ือง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.เป็นเคร่ืองสูบน้ าไฟฟูาสามารถติดตั้งกับบ่อบาดาล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 
2.ตัวเรือนสูบ  ใบพัด  เพลา  ข้อต่อทางน้ าเข้าออก  ท า
ด้วยท่อแสตนแลสมี Chake  Value กันน้ าไหลกลับ 
3.ปริมาณน้ าที่สูบได้ไม่น้อยกว่า 30-70 ลิตร/ชั่วโมง  ที่
แรงส่งสูงรวมไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
4.ตัวมอเตอร์เป็นแบบจมน้ า  ระบายความร้อนด้วยน้ าใช้
กับไฟฟูา 1 เฟส 220 โวลท์ 50 Hz ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.5 แรงม้าพร้อมสายเคเบ้ิลขนาดพื้นที่ตัดของ
ลวดทองแดงไม่น้อยกว่า 2.5 ตร.มม.ยาวไม่น้อยกว่า 

 

 

 
  



100 เมตร 
5.ฝาครอบบ่อบาดาลท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า  นิ้วใช้
ส าหรับบ่อบาดาล Dia 4-6 นิ้วได้เจาะรูส าหรับร้อย
สายไฟผ่าน 2 รู 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง จ านวน 42,000 บาท   

 

เคร่ืองสูบน้ าหอยโข่ง ขนาด 2 HP 220 V  จ านวน  3 
เคร่ือง ราคา 14,000 บาท/เคร่ือง 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
โดยมีรายละเอียด คือ 
1.ท่อดูดน้ าขนาด  2" 
2.ท่อส่งน้ าขนาด  2" 
3.ส่งสูงได้ไม่น้อยกว่า  26  เมตร 

 

 

 
  

   
คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สรา้ง รวม 2,551,800 บาท   

 
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

 
  

 
  

 
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลงหรือปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน 

จ านวน 200,000 บาท   

 

เพื่อเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เช่น ซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบน้ าดิบ ซ่อมแซม/ปรับปรงุท่อเมนจ่ายน้ า ซ่อมแซม
ระบบไฟฟูาของกิจการประปา ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 

 
  

 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังบอลลูน 
บริเวณซอยคล่ีประชารักษ์ หมู่ที่ 1 

จ านวน 469,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถัง
บอลลูนบริเวณซอยคล่ีประชารักษ์ หมู่ที่ 1 ต าบลถ้ าพรรณ
รา  อ าเภอ 
ถ้ าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท าการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังบอลลูน 12  เมตร  ขนาด
ความสูง   
10 ลบ.ม.(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)ตามแบบกองบาดาล
กรมทรัพยากรธรณี  พร้อมติดตั้งตู้คอนโทรลและอุปกรณ์
ต่าง ๆ พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ปูาย  
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณราก าหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาต าบลสามปี
(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 75  ล าดับที่ 2) 

 

 

 
  

 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังบอลลูน 
บ้านหัวแหลม หมู่ที่ 6 

จ านวน 469,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังบอลลูน
บ้านหัวแหลม หมู่ที่ 6 ต าบลถ้ าพรรณรา  อ าเภอถ้ าพรรณ
รา  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท าการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านหอถังบอลลูน  ความสูง 12.00 เมตร  
ขนาดความจุ 10  ลบ.ม. (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) ตาม
แบบกองบาดาลกรมทรัพยากรธรณี  พร้อมติดตั้งตู้คอล
โทรลและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1  ปูาย  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ประกอบขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา
ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาต าบลสามปี(พ.ศ. 2558 – 2560) หน้าที ่83 

 

 

 
  



ล าดับที่ 27) 

 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังบอลลูน หมู่
ที่ 2 

จ านวน 469,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังบอลลูน  
หมู่ที่ 2 ต าบลถ้ าพรรณรา  อ าเภอถ้ าพรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยท าการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หอถังบอลลูน  ความสูง 12.00  เมตร  ขนาดความจุ 10  
ลบ.ม. (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) ตามแบบกองบาดาลกรม
ทรัพยากรธรณี  พร้อมติดตั้งตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ต่าง 
ๆ พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ปูาย  
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณราก าหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ต าบลสามปี(พ.ศ. 2558 – 2560)หน้าที ่ 84  ล าดับที่ 30) 

 

 

 
  

 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง หมู่ที่ 9 จ านวน 433,000 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 
หมู่ที่ 9 ต าบลถ้ าพรรณรา  อ าเภอถ้ าพรรณรา  จังหวัด 
นครศรีธรรมราช  โดยท าการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบหอถังสูงขนาดความจุ  15  ลบ.ม.  ความสูง 
15.00 เมตร 
(ชนิดไม่มีเสาเข็ม) (ตามแบบกรมการปกครอง ท.5-07) 
พร้อมติดตั้งตู้คอลโทรลและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 1  ปูาย  รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการประกอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลถ้ าพรรณราก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาต าบลสามปี(พ.ศ. 2558 – 2560) 
หน้าที่ 85 ล าดับที่ 37) 

 

 

 
  

 
โครงการเจาะบ่อบาดาล จ านวน 2 บ่อ บริเวณหมู่ที่ 1 และ
หมู่ที่ 2 

จ านวน 511,800 บาท   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน 2 จุด บริเวณ
หมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 2  ต าบลถ้ าพรรณรา    อ าเภอถ้ าพรรณ
รา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยท าการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล
ความลึกเฉล่ีย 100  เมตร ท่อ พี.วี.ซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วชั้นคุณภาพ 13.5 ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล  พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1  ปูาย  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ประกอบขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา
ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาต าบลสามปี(พ.ศ. 2558-2560)หน้าที่ 81  
ล าดับที่ 1,2) 

 

 

 
  

แผนงานงบกลาง   

 
งบกลาง รวม 993,400 บาท   

  
งบกลาง รวม 993,400 บาท   

   
งบกลาง รวม 993,400 บาท   

 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 100,000 บาท   

 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ส าหรับ
พนักงานจ้าง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

 
  

 
เบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 30,000 บาท   



 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ปุวยโรคเอดส์ ที่แจ้ง
ความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์ จ านวน 5 คนๆละ 
500 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

 

 
  

 
ส ารองจ่าย จ านวน 500,000 บาท   

 

เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 

 
  

 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 160,000 บาท   

 

-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ตั้งไว้  
140,000.-บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ   โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลขนาด
กลางให้สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงิน
ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตั้งไว้  20,000.-
บาท  
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 
  

 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 203,400 บาท   

               

               

               

                


