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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองสะเตงนอก
อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจําปต่อสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตง
นอก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 64,041,361.01 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 217,034,029.98 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 30,055,201.56 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 2 โครงการ รวม 
391,480.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 421,434.35 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 24,387,318.15 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 159,995,428.33 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,221,774.08 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,193,652.30 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 327,861.41 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 33,879.67 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 61,495,444.33 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 95,722,816.54 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 6,263,679.46 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 135,886,594.26 บาท ประกอบด้วย



งบกลาง จํานวน 36,257,252.63 บาท

งบบุคลากร จํานวน 47,512,319.66 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 39,568,440.67 บาท

งบลงทุน จํานวน 5,902,541.30 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 6,646,040.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 5,154,447.46 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 16,115,936.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสะเตงนอก
อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,221,774.08 5,280,000.00 10,871,700.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,193,652.30 2,831,600.00 1,739,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 327,861.41 522,000.00 552,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 33,879.67 5,500.00 8,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,777,167.46 8,640,100.00 13,175,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 61,495,444.33 103,767,795.00 98,254,124.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

61,495,444.33 103,767,795.00 98,254,124.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 95,722,816.54 98,415,000.00 98,178,300.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

95,722,816.54 98,415,000.00 98,178,300.00

รวม 159,995,428.33 210,822,895.00 209,608,124.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสะเตงนอก
อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 36,257,252.63 41,212,945.00 42,175,274.00

งบบุคลากร 47,512,319.66 63,240,660.00 61,174,440.00

งบดําเนินงาน 39,568,440.67 61,473,390.00 62,344,510.00

งบลงทุน 5,902,541.30 37,010,400.00 35,562,400.00

งบเงินอุดหนุน 6,646,040.00 7,885,500.00 8,351,500.00

รวมจายจากงบประมาณ 135,886,594.26 210,822,895.00 209,608,124.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก

อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 39,315,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,983,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 38,069,030

แผนงานสาธารณสุข 18,373,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,497,600

แผนงานเคหะและชุมชน 56,724,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 410,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 6,249,040

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 460,000

แผนงานการพาณิชย์ 350,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 42,175,274

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 209,608,124



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสะเตงนอก

อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 209,608,124   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 10,871,700 บาท
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการลดลงจากปที่ล่วงมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 10,000,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

ภาษีป้าย จํานวน 771,700 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,739,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 950,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา
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ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 500 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการลดลงจากปที่ล่วงมา

ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา
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ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 552,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

ดอกเบี้ย จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการลดลงจากปที่ล่วงมา

เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 8,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 98,254,124 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 3,000,000 บาท

ประมาณการลดลงจากปที่ล่วงมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 25,596,546 บาท

ประมาณการลดลงจากปที่ล่วงมา

วันที่พิมพ์ : 10/2/2566  14:40:06 หน้า : 3/4



ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 18,257,578 บาท

ประมาณการลดลงจากปที่ล่วงมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 50,000,000 บาท

ประมาณการลดลงจากปที่ล่วงมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการลดลงจากปที่ล่วงมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการลดลงจากปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการลดลงจากปที่ล่วงมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 98,178,300 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 98,178,300 บาท

ประมาณการลดลงจากปที่ล่วงมา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสะเตงนอก

อําเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 209,608,124 บาท แยกเป็น 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 42,175,274 บาท
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งบกลาง รวม 42,175,274 บาท
งบกลาง รวม 42,175,274 บาท
คาชําระหนี้เงินกู้ จํานวน 3,747,243 บาท

- เพื่อจายชําระหนี้เงินต้น จํานวนเงิน 1,079,295 บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการลงทุน
จัดซื้อที่ดินและกอสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
ตามบันทึกตอท้ายสัญญาเงินกู้ระหวางธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก ลงวันที่ 
14 เดือนพฤษภาคม 2553 งวดที่ 14 
- เพื่อจายชําระเงินต้น จํานวน 1,269,153 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอท้าย
สัญญาเงินกู้กองทุน สงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาล
เมืองสะเตงนอกสัญญาที่ 1441/8/2558 ลงวันที่ 29 
เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 งวดที่ 8
- เพื่อจายชําระหนี้เงินต้น จํานวนเงิน 384,287 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนกอสร้างอาคาร
อเนกประสงค์และกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอท้ายสัญญา
เงินกู้กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตง
นอก สัญญาที่ 1420/109/2557 ลงวันที่ 7 เดือนสิงหาคม 
พ.ศ.2557 งวดที่ 8
- เพื่อจายชําระหนี้เงินต้น จํานวนเงิน 251,636 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อกอสร้าง
คูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
ตามบันทึกตอท้ายสัญญาเงินกู้กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
กับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญาที่ 1668/111/2559 
ลงวันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 งวดที่ 6
- เพื่อจายชําระหนี้เงินต้น จํานวนเงิน 35,091 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อบุกเบิกถนน
หินคลุก เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอท้ายสัญญา
เงินกู้กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตง
นอก สัญญาที่ 1648/91/2559 ลงวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ.2559 งวดที่ 6
- เพื่อจายชําระหนี้เงินต้น จํานวนเงิน 242,395 บาท
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เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและกอสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึก
ตอท้ายสัญญาเงินกู้กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาล
เมืองสะเตงนอก สัญญาที่ 1655/98/2559 ลงวันที่ 25 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 งวดที่ 6
- เพื่อจายชําระหนี้เงินต้น จํานวนเงิน 485,386 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและกอสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึก
ตอท้ายสัญญาเงินกู้กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาล
เมืองสะเตงนอก สัญญาที่ 1663/106/2559 ลงวันที่ 5 
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 งวดที่ 6

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 518,553 บาท
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- เพื่อจายชําระหนี้คาดอกเบี้ย จํานวน 203,648 บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการลงทุน
จัดซื้อที่ดินและกอสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
ตามบันทึกตอท้ายสัญญาเงินกู้ระหวางธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก ลงวันที่ 
14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 งวดที่ 14 
- เพื่อจายชําระหนี้คาดอกเบี้ย จํานวน 117,685 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอท้ายสัญญาเงินกู้
กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญา
ที่ 1441/8/2558 ลงวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 
งวดที่ 8
- เพื่อจายชําระหนี้คาดอกเบี้ย จํานวน 35,634 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนกอสร้างอาคาร
อเนกประสงค์และกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอท้ายสัญญาเงินกู้
กองทุน สงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตง
นอก สัญญาที่ 1420/109/2557ลงวันที่ 7 เดือนสิงหาคม 
พ.ศ.2557 งวดที่ 8
- เพื่อจายชําระหนี้คาดอกเบี้ย จํานวน 40,079 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อกอสร้าง
คูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
ตามบันทึกตอท้ายสัญญาเงินกู้กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
กับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญาที่ 1668/111/2559 
ลงวันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 งวดที่ 6
- เพื่อจายชําระหนี้คาดอกเบี้ย จํานวน 5,589 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อบุกเบิกถนน
หินคลุก เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอท้ายสัญญา
เงินกู้กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตง
นอก สัญญาที่ 1648/91/2559 ลงวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ.2559 งวดที่ 6
- เพื่อจายชําระหนี้คาดอกเบี้ย จํานวน 38,608 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอท้ายสัญญา
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เงินกู้กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตง
นอก สัญญาที่ 1655/98/2559 ลงวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ.2559 งวดที่ 7
- เพื่อจายชําระหนี้คาดอกเบี้ย จํานวน 77,310 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอท้ายสัญญา
เงินกู้กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตง
นอก สัญญาที่ 1663/106/2559 ลงวันที่ 5 เดือนสิงหาคม 
พ.ศ.2559 งวดที่ 6

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 984,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ 
ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2553 ในอัตราร้อยละ 5 ของ
คาจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว คาจ้างชั่วคราว
 โดยปฏิบัติตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
และหนังสือสํานักงาน   ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
 ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อ
ให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือ
สูญหายเนื่องมาจากการทํางาน 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 24,327,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี 
บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้กับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นไว้
แล้ว จํานวน 3,078 ราย โดยแบงจายตามชวงอายุ ดังนี้
    ชวงอายุ 60-69 ปี รายละ 600 บาท
    ชวงอายุ 70-79 ปี รายละ 700 บาท
    ชวงอายุ 80-89 ปี รายละ 800 บาท
    ชวงอายุ 90 ปี ขึ้นไป  รายละ 1,000 บาท
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 427 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 6,144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยยังชีพให้แกคนพิการ ที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นแล้ว จจํานวน 623 ราย โดยแบงจายตามชวงอายุ 
ดังนี้
    1.อายุไมเกิน 18 ปีบริบูรณ์ รายละ 1,000 บาท
    2.อายุ 18 ปีขึ้นไป รายละ 800 บาท
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 427 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 234,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้
รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว รายละ 500 บาท
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 427 ลําดับที่ 2
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เงินสํารองจาย จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณ์ได้ลวงหน้า
ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี 
โดยนําไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 
12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559 

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเส้นสัญญาณ
ไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบอกไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เสื้อ
จราจร เป็นต้น 

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
ไมน้อยกวาร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงปีที่ลวงมา ไมรวมเงินกู้ 
เงินจายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท แตไม
เกิน 500,000 บาท 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 3,359,678 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท) ตามพระบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2550 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 3 ของ
ประมาณการรับทุกประเภทประจําปีและมิให้นํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 
ให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักประชาชนออม 1 สวน องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นสมทบ 1 สวน โดยในสวนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ควรมีจํานวนเทาที่ประชาชนจายเข้า
กองทุนและไมควรเกิน 365 บาท/คน/ปี เป็นไปด้วยความ
อิสระตามศักยภาพทางการคลัง เพื่อเป็นการสงเสริมให้
ประชาชนมีสวนรวมในการบริการสาธารณะโดยยึดประโยชน์
สุขที่ประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญและสร้างหลักประกันความมั่น
คงของชุมชนรากฐาน ฟื้นฟูทุนทางสังคมและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึ้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทาง
การสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อ
สมทบกองทุน พ.ศ.2561 

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษคาทําศพ กรณีพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูและลูกจ้างเสียชีวิตระหวางรับราชการ 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 28,437,180 บาท

งบบุคลากร รวม 19,048,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,296,480 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 954,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 3 คน จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน คาตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดดังนี้
1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเงิน
เดือนละ 30,000 บาท จํานวน 12 เดือน
2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 16,500 บาท/คน จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินเดือน คาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
 และหนังสือตางๆ 
ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดดังนี้
1. คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา 
ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน
2. คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี จํานวน 3
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท/คน จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินเดือน คาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดดังนี้
1. คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา 
ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน
2. คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา 
ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท/คน จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 342,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนสําหรับเลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 12 เดือน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน คาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
เทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 
และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดดังนี้
1. คาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา 
ในอัตราเดือนละ 10,500 บาท จํานวน 12 เดือน
2. คาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา 
ในอัตราเดือนละ 7,500 บาท จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,376,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบรายเดือนสําหรับประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาลและคาตอบแทนรายเดือนสําหรับ
สมาชิกสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินเดือน คาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 
แยกรายละเอียดดังนี้
1. คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา 
ในอัตราเดือนละ 16,540 บาท จํานวน 12 เดือน
2. คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
 ในอัตราเดือนละ 13,500 บาท จํานวน 12 เดือน
3. คาตอบแทนของคณะสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 16
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,500 บาท/คน จํานวน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 14,752,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 7,214,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ 
ที่จายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แกพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 
และพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 941,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และประกาศ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ 
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดย
คํานวณตั้งไว้ 12 เดือน 

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจํา  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งไว้ 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ
. ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของลูกจ้างประจํา ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
โดยคํานวณตั้งไว้ 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานสวน
ท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 
22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือนและประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคาตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545
 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว้ 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1,347,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14
 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว้ 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 7,875,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,195,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และเพื่อจายเป็นคาตอบแทนกรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยว
กับการพัสดุและกรรมการตางๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

คาเบี้ยประชุม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล อาทิ
เชน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติ คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่น
เห็นสมควร ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 105

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่
ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัด
หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะ ของตนและให้หมาย
ความรวมถึงเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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คาเชาบ้าน จํานวน 580,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/3ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3
/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง 
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนและ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 
0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภท
และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียนและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าใช้สอย รวม 3,355,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียม
และลงทะเบียนตางๆ คาใช้จายในการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบ
อิเล็กทรอนิค คาจ้างเหมาบริการตางๆคาจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง กรณีที่เทศบาล
เมืองสะเตงนอกไมสามารถดําเนินการเองได้ เชน คาจัดไม้
ดอกไม้ประดับ ซุ้มงานพิธีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมาย เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ 
เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่ง
จําเป็นต้องจาย ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหวางองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น โดยตั้งตามเกณฑ์ หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใช้คาเสียหาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดใช้คาเสียหายแกบุคคลภายนอก 
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการและ
คาลงทะเบียนในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
การใช้สนามบิน คาลงทะเบียน ตางๆ และอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

คาใช้จายในการประชุมชาวบ้านเพื่อกิจการของเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประชุมชาวบ้านเพื่อกิจการ
ของเทศบาลและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

คาใช้จายในการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้มารับบริการและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดงานรัฐพิธีและ
วันสําคัญตางๆ เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 110 ลําดับที่ 1

โครงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปี ในการเผยแพรหรือประชาสัมพันธ์
งานของเทศบาลเมืองสะเตงนอกในรูปแบบตางๆ เชน 
ปฏิทินประจําปี หนังสือ วารสารตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 465 ลําดับที่ 14
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โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วย
ความวิริยะอุสาหะและชื่อสัตย์สุจริต

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุสาหะ
และซื่อสัตย์สุจริต เชน คาอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ 
คาจัดทําประกาศ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 110 ลําดับที่ 2

โครงการปรับปรุงเลขหมายประจําบ้านโดยเพิ่มชื่อถนน ตรอก ซอย 
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก

จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปรับปรุงเลขหมาย
ประจําบ้าน โดยเพิ่มชื่อถนน ตรอก ซอย ของเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ประจําปีงบประมาณ เชน คาจ้างเหมาบริการ
ในการสํารวจข้อมูลภาคสนาม คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 110 ลําดับที่ 3

โครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาบุคลากร 
เชน คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ
 ที่เข้าประเภทรายจายนี้
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 463 ลําดับที่ 1

โครงการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติตนให้
เป็นที่ประจักษ์

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการยกยองเชิดชูเกียรติ
หนวยงานและบุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
เชน คาอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ คาจัดทําประกาศ
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 110 ลําดับที่ 4
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โครงการโรงเรียนคุณธรรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
เชน คาอาหาร คาจัดทําประกาศ คาวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 111 ลําดับที่ 5

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
เชน คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 112 ลําดับที่ 12

โครงการอบรมบุคลากรเพื่อตอต้านคอรัปชั่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมบุคลากรเพื่อ
ตอต้านคอรัปชั่น เชน คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 464 ลําดับที่ 8

โครงการอบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน เชน คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 111 ลําดับที่ 9

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินเพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 1,660,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
อาทิ เครื่องคิดเลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
อาทิเชน ไม้กวาด ผงซักฟอก ถัง ถาด แก้วน้ํา น้ํายาดับกลิ่น 
กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง และอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจายนี้

วัสดุกอสร้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
อาทิเชน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน 
เทปวัดระยะไกล ตลับเมตร ปูนซีเมนต์ ทราย 
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ทอน้ํา 
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุ
คงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย
คีมล็อค ล๊อกเกียร์ กระจกโค้งมน เพลา น้ํามันเบรค 
น้ํามันเกียร์ ยางรถยนต์ น๊อต สกรูและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
อาทิเชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ และอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท
วัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง อาทิเชน เคมีภัณฑ์ น้ํายาตาง และอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
สปริงเกอร์ จอบ หมุด จานพรวน คราดซี่พรวนดิน
ระหวางแถว เคียว อวน ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก 
วัสดุเพาะชํา ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป พูกัน สี
 กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมมบอร์ด 
เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุจราจร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
 อาทิเชน กรวยจราจร ป้ายจราจร แผงกั้นจราจร 
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ 
หัวเชื่อมแก๊ส และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,665,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสํานักงาน/ที่สาธารณะ 
รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ 
คาภาษีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลในสํานักงาน/
ที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน 
คาบริการ คาภาษีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท์ คาบํารุงคูสาย
โทรศัพท์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียกร 
คาเชาตู้ไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึง
คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคาใช้จาย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง 
คาเชาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เนต 
อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่บนเว็บไซต์ และคาธรรมเนียม
ที่เกี่ยวช้อง และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
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งบลงทุน รวม 1,513,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 361,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 108,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง 
ราคาเครื่องๆ ละ 36,300 บาท สําหรับติดตั้งในอาคารสํานัก
ปลัด ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 122 ลําดับที่ 5

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ทึบเหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู้ๆ
ละ 5,700 บาท จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 122 ลําดับที่ 2

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 13,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้ๆ 
ละ 6,700 บาท โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 122 ลําดับที่ 3

โพเดี้ยม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโพเดี้ยม (แทนบรรยาย) 
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 10,000 บาท 
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด 
ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
หรือราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หน้าที่ 509 ลําดับที่ 17
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงพร้อมไมล์และขาตั้ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมไมล์และขาตั้งไมล์ 
จํานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในห้องประชุมเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้
อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 122 ลําดับที่ 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สี Multifunction แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง สําหรับใช้ปฏิบัติงาน สํานักปลัด ตามรายละเอียดที่
เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 122 ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่เป็น
ทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก หรือรับถายโอน
จากหนวยงานอื่น และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,152,000 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการตอเติมห้องกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 752,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอเติมห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร 
ยาว 15.90 เมตร สูง 4.00 เมตร ตามรูปแบบและ
รายละเอียดที่เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 112 ลําดับที่ 10

โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตง
นอก  ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00
 เมตร ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 112 ลําดับที่ 11

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในโครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาวิทยากร และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 465 ลําดับที่ 13
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งานบริหารงานคลัง รวม 10,838,600 บาท
งบบุคลากร รวม 8,150,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,150,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ 
ที่จายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แกพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบ
งานบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
และคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดย
คํานวณตั้งไว้ 12 เดือน 

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจํา  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งไว้ 12 เดือน 
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น
ได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 
22 เมษายน 2547

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของลูกจ้างประจํา ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
โดยคํานวณตั้งไว้ 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนและประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
สวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
และคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,410,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว้ 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว้ 
12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 2,460,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 500,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และเพื่อจายเป็น
คาตอบแทนกรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและกรรมการ
ตางๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่
ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้ง
สํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขต
ที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะ
ที่เป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะ ของตนและ
ให้หมายความรวมถึงเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิก
คาเชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/3ว 5862 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นและหนังสือ
สั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของพนักงานสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ 
ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนและหนังสือสั่งการตางๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าใช้สอย รวม 1,120,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียม
และลงทะเบียนตางๆ คาใช้จายในการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบ
อิเล็กทรอนิค คาจ้างเหมาบริการตางๆ และคาจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกไมสามารถดําเนินการเองได้ เชน คาจัดไม้ดอกไม้
ประดับ ซุ้มงานพิธีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย เพื่อจายเป็น
คาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและ
คาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจาย ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
การแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น โดยตั้งตาม
เกณฑ์ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการและ
คาลงทะเบียนในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการ
ใช้สนามบิน คาลงทะเบียน ตางๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจายนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินเพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 810,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องขําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ 
เครื่องคิดเลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า 
ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า 
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไม้กวาด
ผงซักฟอก ถัง ถาด แก้วน้ํา น้ํายาดับกลิ่น กระติกน้ําร้อน 
กระติกน้ําแข็ง และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ชะแลง 
จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับเมตร 
ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี 
ทอน้ํา และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท
วัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย 
คีมล็อค ล๊อกเกียร์ กระจกโค้งมน เพลา น้ํามันเบรค น้ํามันเกียร์ 
ยางรถยนต์ น๊อต สกรูและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
อาทิเชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิล 
น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ และอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้ง
กล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป
 เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง 
รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน มิเตอร์น้ํา มิเตอร์
ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส และอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท์ คาบํารุงคูสายโทรศัพท์และอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุ
สื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 

งบลงทุน รวม 228,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 228,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ชอง ล้อเลื่อน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 40 ชอง ล้อเลื่อน 
จํานวน 2 ตู้ๆละ 5,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาล
กําหนด ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น
หรือราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 518 
ลําดับที่ 11
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โต๊ะทํางาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัวๆละ 10,000
 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 517 
ลําดับที่ 8
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี 
จํานวน 1 คันๆละ  55,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- รหัสรุน AFS125 MSFMTH
- เครื่องยนต์ PGM-FI 4 Stroke SOHC ซิงเกิ้ล โอเวอร์
เฮดแคมชาฟท์ Air-Cooled
- ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 124.89
- ความกว้างกระบอกสูบ x ชวงชัก (มม.) 52.4 x 57.9
- อัตราสวนแรงอัด 9.3 : 1
- ระบบคลัทช์ คลัทช์เปียกแบบหลายแผนซ้อนกัน
- ระบบสงกําลัง (ระบบเกียร์) เกียร์วน 4 ระดับ
- ระบบจุดระเบิด ระบบควบคุมการจุดระเบิดลวงหน้า
ด้วยคอมพิวเตอร์
- ระบบการติดเครื่องยนต์ มีทั้งสตาท์มือและเท้า
- กว้าง x ยาว x สูง (มม.) 711 x 1,931 x 1,090
- ระยะหางชวงล้อ (มม.) 1,258
- ระยะหางจากพื้น (มม.) 758
- มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล ( /มม.) 26  3ํ0'/68
- น้ําหนักสุทธิ (กก.) 106
- ความจุน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 5.4
- เฟรม แบ็คโบน
- ระบบกันสะเทือนหน้า เทเลสโคบีค
- ระบบกันสะเทือนหลัง สวิงอาร์ม
- ล้อซี่ลวด
- ระบบห้ามล้อหน้า ดิสก์เบรก แบบลูกสูบเดี่ยว
- จัดซื้อตามราคาท้องตลา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 518
 ลําดับที่ 19
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ กล้องถายภาพระบบดิจิตอล 1 กล้อง
คุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2. มีความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซนเซอร์
ภาพ (Image Sensor) 
3. มีระบบแฟลชในตัว
4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อยางสะดวกเมื่อ
ข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
5. สามารถโอนถายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่
ซื้อได้อยางประหยัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 517 
ลําดับที่ 6
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน - น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 ก๊อก จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็นแบบตอทอ ขนาด 2
 ก๊อก จํานวน 1 เครื่อง
- มีหัวก๊อกจายน้ํา โดยเป็นน้ําร้อน 1 หัว น้ําเย็น 1 หัว
- เป็นเครื่องทําน้ําร้อนนําเย็นแบบตั้งพื้น ระบบตอทอประปา
- มีระบบกรองน้ําในตัวเครื่อง
- มีความจุถังเก็บน้ําเย็นไมน้อยกวา 4 ลิตร
- มีความจุถังเก็บน้ําร้อนไมน้อยกวา 2 ลิตร
- ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายใน ทําด้วยวัสดุหรือโลหะไมเป็น
สนิม
- ถังบรรจุน้ําภายในทําด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะกั่ว
- มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ํา
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
- ราคาไมรวมคาติดตั้ง
โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 518
 ลําดับที่ 20

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
 (จอแสดงภาพไมน้อยกวา 21 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้
ปฏิบัติงาน กองคลัง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 518 ลําดับที่ 15
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 10
 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท สําหรับใช้ปฏิบัติงานกองคลัง  โดย
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Out Put) ไมน้อย
กวา 800 VA 480 (Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 518 
ลําดับที่ 21

จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 5,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมน้อย
กวา 1,600 x 900 Pixel
- มี Refresh Rate ไมน้อยกวา 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไมน้อยกวา 600:1
เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือได้รับถายโอนจากหนวยงาน
อื่นและอื่นๆที่เข้าประเภทรายจายนี้
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,073,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 920,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ในกรณีมีคําสั่งใช้อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีหน้าที่ชวยเหลือเทศบาลในกิจการ
ตางๆ ของเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายให้แกอาสาสมัครขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเข้าปกหนังสือ คาธรรม
เนียมและลงทะเบียนตางๆ คาใช้จายในการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยระบบอิเล็กทรอนิค คาจ้างเหมาบริการตางๆ และ
คาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอยางใด
อยางหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกไมสามารถ
ดําเนินการเองได้ เชน คาจัดไม้ดอกไม้ประดับ ซุ้มงาน
พิธีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท.ในด้าน
สาธารณภัย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ของ อปท.ในด้านสาธารณภัย โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 104 ลําดับที่ 13
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โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาด
เล็ก (PM 2.5)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
เชนคาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร และอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 102 ลําดับที่ 1

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คา
อาหาร คาป้ายประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
ตางๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 443 ลําดับที่ 3

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชนคาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหาร 
คาสมนาคุณวิทยากร และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 443 ลําดับที่ 4

โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสาธารณภัยและการป้องกันภัยพนักงาน
เทศบาล/อปพร.

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพด้าน
สาธารณภัยและการป้องกันภัย พนักงานเทศบาล/อปพร. และให้
ความรู้ด้านสาธารณภัยแกประชาชนทั่วไป เชนคาวัสดุอุปกรณ์ คา
อาหาร คาสมนาคุณวิทยากร และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 435 ลําดับที่ 14
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โครงการอบรมป้องกันและลดความเสี่ยงจากการจมน้ําสําหรับ
ประชาชนทั่วไป/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานศึกษา ในเขตเทศบาล
เมืองสะเตงนอก

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมป้องกันและลด
ความเสี่ยงจากการจมน้ําสําหรับประชาชนทั่วไป/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/สถานศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก เชน คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร และอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจายนี้
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 104 ลําดับที่ 12

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง 
เลนส์ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศ และสังกัด 
ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าพันคอ เครื่องแตงกายเพื่อ
ป้องกันเชื้อโรค สารเคมีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน วาล์วน้ําดับ
เพลิง ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิงและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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งบลงทุน รวม 153,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 153,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัวๆละ 3,500 บาท 
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 515 ลําดับที่ 67

เครื่องโทรศัพท์สํานักงาน จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สํานักงาน จํานวน 1 
เครื่องๆละ 1,500 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด 
ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือ
ราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 122 ลําดับที่ 6

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบแขวน จํานวน 67,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบแขวน 
(ระบบ inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 33,500 บาท พร้อมติดตั้ง สําหรับงานรักษาความ
สงบภายใน ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 122 ลําดับที่ 7
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติดผนัง จํานวน 27,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติด
ผนัง
(ระบบ inverter)  ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 27,900 บาท พร้อมติดตั้ง สําหรับงานรักษาความ
สงบภายใน ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 122 ลําดับที่ 8

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จํานวน 2 ตู้ๆ
ละ 5,700 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด 
ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น
หรือราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 123 ลําดับที่ 9

โต๊ะทํางาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท รายละเอียดตามที่
เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาใน
ท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 123 ลําดับที่ 10

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง สําหรับการใช้ปฏิบัติงาน ฝ่ายปกครอง ตามรายละเอียดที่
เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 123 ลําดับที่ 11
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เครื่องพิมพ์ Multifunction จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพM์ultifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง สําหรับการใช้ปฏิบัติงาน ฝ่ายปกครอง ตามรายละเอียดที่
เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 515 ลําดับที่ 64

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง สําหรับการใช้ปฏิบัติงาน ฝ่ายปกครอง 
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 125 ลําดับที่ 28

งานเทศกิจ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการทางเท้ายั่งยืนคืนชีวิตให้คนเมืองสะเตงนอก จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการทางเท้ายั่งยืนคืนชีวิต
ให้คนเมืองสะเตงนอก เชน คาอาหารวางเลี้ยงรับรองการ
ประชุม คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ์ คา
วัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 102 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมให้ความรู้แกประชาชน/ร้านค้า ตามมาตรการป้องกัน
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้แกประชาชน/ร้าน
ค้า ตามมาตรการการป้องกันการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ เชน คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม เป็นต้น
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
หน้าที่ 102 ลําดับที่ 2

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 659,600 บาท
งบลงทุน รวม 659,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 659,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เต้นท์ผ้าใบ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบโครงเหล็กชุลกัลวาไนซ์ 
(หลังคาผ้าใบทรงโค้ง) จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 25,000
 บาท ขนาดกว้างไมน้อยกวา 4 เมตร ยาวไมน้อยกวา 8 เมตร 
สูงไมน้อยกวา 2 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด 
ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือ
ราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 125 ลําดับที่ 25

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

เรือพลาสติก จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเรือพลาสติก จํานวน 10 ลํา 
ราคาลําละ 10,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาด 96.50 x 336 x 45 เซนติเมตร
- รูปทรงเรือแมค้าตลาดน้ํา 
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อยางประหยัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 125 ลําดับที่ 24
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เรือไฟเบอร์กลาส ท้องแบน จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ท้องแบน จํานวน 2 ลํา 
ราคาลําละ 85,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาด 180 x 540 x 55 เซนติเมตร
- ยกลอนเพิ่มความแข็งแรงและการบังคับทิศทาง 3 ลอน 
ท้ายเรือเสริมความหน้า เพื่อติดเครื่องแบบหางยาว และ 
OUT Boards ได้
- ผลิตจากไฟเบอร์กลาสผสมใยแก้ว คุณภาพสูง แข็งแรง 
ทนทาน
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อยางประหยัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 125 ลําดับที่ 23

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา 1,000 ลิตร จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 13,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ เครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโขง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ําได้ 1,000 ลิตรตอนาที 
 (1) เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
 ขนาดไมน้อยกวา 7 แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบ
 ไมน้อยกวา 205 ซีซี
 (2) ขนาดทอสงไมน้อยกวา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
 (3) สูบน้ําได้ไมน้อยกวาตามปริมาณที่กําหนด
 (4) สงน้ําได้สูงไมน้อยกวา 11 เมตร หรือประมาณ 36 ฟุต
 (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 125 ลําดับที่ 21
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เครื่องสูบน้ํา 3,800 ลิตร จํานวน 211,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 105,900 บาท โดยมีคุณลักษณะ เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ําได้ 3,800 ลิตรตอนาที
 (1) เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
 (2) ขนาดทอสงไมน้อยกวา 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร)
 (3) สูบน้ําได้ไมน้อยกวาตามปริมาณที่กําหนด
 (4) สงน้ําได้สูงไมน้อยกวา 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
 (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 125 ลําดับที่ 22

ครุภัณฑ์อื่น

กระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต จํานวน 15
 ชุด ราคาชุดละ 4,800 บาท รวมเป็นเงิน 72,000 บาท 
โดยมีลักษณะดังนี้
- มีหมวกรวมประกับขายึด ขนาดเส้นผาศูนย์กลางไมน้อยกวา 80
 ซม. พร้อมติดตั้งบนเสาทอนเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผาศูนย์
กลางไมน้อยกวา 2  นิ้ว ตอ 1 ชุด (ราคารวมคาประกอบติดตั้งใน
พื้นที่) 
- รายละเอียดเสาเหล็ก เป็นเสาทอเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผา
ศูนย์กลางไมน้อยกวา 2 นิ้ว ทาทับด้วยสีน้ํามัน สีขาว สลับ สี
ดํา และติดตั้งสติกเกอร์สะท้อนแสงสีส้มบนเสาทอเหล็ก จํานวน 1
 แผน ความยาวเสารวมกับฝังในดินไมน้อยกวา 2.90 เมตร/ 1 ชุด
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อยางประหยัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 124 ลําดับที่ 19
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กระจกโค้งชนิดสเตนเลส จํานวน 23,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระจกโค้งชนิดสเตนเลส จํานวน 2 ชุด ราคา
ชุดละ 11,900 บาท รวมเป็นเงิน 23,800 บาท 
โดยมีลักษณะดังนี้
- มีหมวกรวมประกับขายึด ขนาดเส้นผาศูนย์กลางไมน้อยกวา 80
 ซม. พร้อมติดตั้งบนเสาทอนเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผาศูนย์
กลางไมน้อยกวา 2  นิ้ว ตอ 1 ชุด (ราคารวมคาประกอบติดตั้งใน
พื้นที่) 
- รายละเอียดเสาเหล็ก เป็นเสาทอเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผา
ศูนย์กลางไมน้อยกวา 2 นิ้ว ทาทับด้วยสีน้ํามัน สีขาว สลับ สี
ดํา และติดตั้งสติกเกอร์สะท้อนแสงสีส้มบนเสาทอเหล็ก จํานวน 1
 แผน ความยาวเสารวมกับฝังในดินไมน้อยกวา 2.90 เมตร/ 1 ชุด
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อยางประหยัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 124 ลําดับที่ 20

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,567,400 บาท

งบบุคลากร รวม 2,063,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,063,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,415,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ 
ที่จายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แกพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบงาน
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฎใน
แผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ 
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารง
ตําแหนงบริหาร อํานวยการ ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งไว้ 12 เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว้ 12 เดือน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตาม
ประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
โดยคํานวณไว้ 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 1,209,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทาง
วิชาการ) ให้คณะกรรมการได้รับคาตอบแทนตอผู้ขอรับการ
ประเมิน ดังนี้
- วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ อัตราคนละ 1,000 บาท 
- วิทยฐานะเชี่ยวชาญ อัตราคนละ 3,000 บาท
 และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงานและได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัด
หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะ ของตนและให้
หมายความรวมถึงเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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คาเชาบ้าน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
เบิกคาเชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/3ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นและ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของพนักงานสวนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด 
ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภท
และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 
เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนและ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียม
และลงทะเบียนตางๆ คาใช้จายในการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบ
อิเล็กทรอนิค คาจ้างเหมาบริการตางๆ และคาจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง กรณีที่เทศบาล
เมืองสะเตงนอกไมสามารถดําเนินการเองได้ เชน คาจัดไม้ดอก
ไม้ประดับ ซุ้มงานพิธีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย เพื่อจาย
เป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและ
คาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจาย ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น โดยตั้งตามเกณฑ์ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2548 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคาลง
ทะเบียนในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
การใช้สนามบิน คาลงทะเบียน ตางๆ และอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 445,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบ เก้าอี้พลาสติกและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุ
ไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า 
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไม้กวาด 
ผงซักฟอก ถัง ถาด แก้วน้ํา น้ํายาดับกลิ่น กระติกน้ําร้อน 
กระติกน้ําแข็ง และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ชะแลง 
จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับเมตร 
ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี 
ทอน้ํา และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา 
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ และอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจายนี้
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วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน สปริง
เกอร์ จอบ หมุด จานพรวน คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เคียว อวน 
ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก วัสดุเพาะชํา ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจายนี้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป พูกัน สี 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมมบอร์ด 
เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 14,400 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท์ คาบํารุงคูสาย
โทรศัพท์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาโทรภาพ คาเทเลกซ์ 
คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจายนี้ 

งบลงทุน รวม 295,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 295,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว ราคา
ตัวละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 13,500 บาท ไมมีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้
อยางประหยัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 489 ลําดับที่ 51

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 18,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด12,000 บีทียู แบบแยก
สวน จํานวน 1 เครื่อง สําหรับติดตั้งในกองการศึกษา ตามราย
ละเอียดที่เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  491 ลําดับที่ 54

โต๊ะขาวยาว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าโต๊ะขาวยาว จํานวน 10 ตัว ราคา
ตัวละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท ไมมีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้
อยางประหยัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 12
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โต๊ะทํางาน จํานวน 28,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัว ราคา
ตัวละ 9,500 บาท รวมเป็นเงิน 28,500 บาท ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคา
ที่ซื้อได้อยางประหยัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 117 ลําดับที่ 4

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ลําโพงพร้อมไมล์ลอย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ลําโพงพร้อมไมล์ลอย โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ขนาด 15"+ แอมป์ 
- Bluetooth รับสงสัญญาณไร้สาย
- มีแบตเตอรี่ในตัว
- ไมค์ลอยคู, มีเอคโคในตัว
- ชองตอ USB SD Card MP3
- Graphic EQ 5 Band
- POWER 500 W.
- 2 MIC, 1 AUX
- รีโมทควบคุม
- FM Radio
- ตัวตู้ลําโพงมีล้อ ลากได้ 
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 15,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาล
กําหนด ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น
หรือราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หน้าที่  486 ลําดับที่ 22

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 29,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- XGA ขนาดไมน้อยกวา 4,000 ANSI Lumens 
- เป็นเครื่องฉายชนิด 3LCD Projector มีขนาด LCD Panel ไม
น้อยกวา 0.63 นิ้ว สามารถแสดงผลที่ความละเอียดอยาง
น้อย 1024 ? 768 จุด (True XGA) พร้อมลําโพงขนาดไมน้อย
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กวา 10 W
- กําลังสองสวางของแสงขาว (White Light Output) ไมน้อย
กวา 4,200 ANSI lumenและแสงสี (Color Light Output) ไม
น้อยกวา 4,200 ANSI lumen
- มีอัตราสวน Contrast Ratioไมน้อยกวา 3000:1
- สามารถเลือกเปลี่ยน Color mode ได้อยางน้อย 7 แบบ
- สามารถเชื่อมตอได้โดยตรงกับ
คอมพิวเตอร์ ระดับ VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA 
และ UXGA ได้เป็นอยางน้อย
- มีชองตอสัญญาณเข้า D-sub 15 pin 2 ชอง,HDMI 1
 ชอง, Composite Video 1 ชอง, Audio ชนิด Stereo Mini
Jack 2 ชอง, USB Type A และ Type B ชนิดละ 1 ชอง เป็น
อยางน้อย มีชองสัญญาณออกต้องมีชองตอสัญญาณ
ออกแบบ D-sub 15 pin 1 ชอง และ Audio 1 ชอง
- สามารถเชื่อมตอกับพอร์ต RJ45 และ RS-232 เพื่อควบคุมการ
ทํางานของเครื่อง
- ใช้หลอดภาพชนิด UHE กําลังไฟไมเกิน 215 วัตต์
- สามารถฉายภาพพร้อมเสียงผาน USB 
ได้ (USB Display With Audio)
- รองรับการเชื่อมตออุปกรณ์ USB Thumb Drive และสามารถ
นําเสนองานจาก USB Thumb Drive ได้
- มีระบบแก้ไขภาพสีเหลี่ยมคางหมู (Keystone Correction) ได้
ทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติ
- สามารถปรับแก้สีเหลี่ยมคางหมูในแนว
ตั้ง ( Keystone Correction) ได้ไมน้อยกวา +/- 30 องศา และ
ในแนวนอนได้
 ไมน้อยกวา +/- 30 องศา
- สามารถฉายภาพขนาด 30-300 นิ้ว ที่ระยะ 0.84-13.90
 เมตร เป็นอยางน้อย
- จะต้องสามารถฉายภาพขนาดไมน้อยกวา 60 นิ้ววัดแบบทแยง
มุม โดยมีระยะหางจากจอภาพถึงเครื่องฉาย
ไมเกิน 1.69 เมตร
- มีฝาปิดครอบเลนส์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานซึ่งเป็นสวนประกอบ
เดียวกับตัวเครื่อง
- มีระบบ A/V Mute Slide เพื่อใช้ในการพักการฉายภาพ
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- หลอดภาพมีอายุการใช้งานไมน้อยกวา 3,500 ชั่วโมง ที่การทํา
งานในโหมด High Brightness
- ใช้ชวงเวลาในการ Start Up ไมเกิน 8 วินาที
- มีระบบ Instant Off เพื่อรองรับการปิดเครื่องได้โดยไมต้อง
รอ Cool-Down
- มีระบบป้องกันการใช้งานและการโจรกรรมไมน้อยกวา 4 ระบบ
- ระบบตั้งคารหัสในการใช้เครื่อง (Password)
- ระบบการล๊อคปุ่มบนตัวเครื่องเพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนคา
กําหนด (Panel Lock)
- มีชองสําหรับสาย Kensington ใช้ตอสายเคเบิ้ลนิรภัยเพื่อ
ป้องกันการโจรกรรม 
ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่
ซื้อได้อยางประหยัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 119 ลําดับที่ 17

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จํานวน 24,100 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (ชนิด
แขวน) ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นจอรับภาพแบบควบคุมการขึ้นลงและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้าที่ให้เสียงเงียบและเคลื่อนตัวราบเรียบ
- มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชนิดที่สามารถควบคุมการเลื่อนจอขึ้นลงได้ทุก
ตําแหนงและหยุดอัตโนมัติเมื่อเลื่อนขึ้นสุด - ลงสุด
- มีสวิทช์ควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ
ได้ (POSITION CONTROL SWITCH)  เพื่อควบคุมการหยุดของ
จอภาพได้ทุกตําแหนง
- เนื้อจอสีขาว ( Matt White ) ทําจากวัสดุ Fiber Glass ด้าน
หลังเคลือบสีดําทนตอการฉีกขาดป้องกันการติดไฟและสามารถทํา
ความสะอาดได้และมีขนาดจอไมน้อยกวา 150 นิ้ว (เส้นทแยง
มุม) หรือดีกวา
- กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบยึดกับผนังหรือ
แขวนเพดานได้
- มีสวิตช์ควบคุมแบบมีสายใช้งานรวมกับรีโมทแบบไร้สาย (รีโมท
มี 2 ชนิด คือ IR (Infared Reciever) หรือชนิด RF
(Radio frequency) โดยให้เลือกอยางใดอยางหนึ่งเป็นอุปกรณ์
เสริม)
- ตัวรับสัญญาณไร้สายทั้งแบบ IR (Infared Reciever) 
และRF (Radio frequency) มีตัวรับสัญญาณอยูในกลองเดียวกัน
- สามารถใช้ไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz
- มีการรับประกันเป็นระยะเวลาไมน้อยกวา 1 ปี
- สินค้าได้รับมาตรฐาน CE
ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตามท้องถิ่นหรือราคา
ที่ซื้อได้อยางประหยัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 117 ลําดับที่ 5
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คูลเลอร์น้ํา 21 ลิตร จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคูลเลอร์น้ํา ขนาด 21 ลิตร จํานวน 2 ชุด 
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- คูลเลอร์ ขนาด 30 เซนติเมตร
- ความจุ 22.5 ลิตร
- ความสูง 45.5 เซนติเมตร
- ทําจากสแตนเลส 304 จึงไมเป็นสนิม
- ใช้สําหรับเก็บน้ําดื่ม น้ําสะอาด
- มีก๊อกสําหรับเปิดรินน้ํา
ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตามท้องถิ่นหรือราคา
ที่ซื้อได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 117 ลําดับที่ 5

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1  (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ปฏิบัติงาน กองการศึกษา 
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 117 ลําดับที่ 7

เครื่องพิมพ์ จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 
 สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน กองการศึกษา ตามรายละเอียดที่
เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 8
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่เป็น
ทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก หรือรับถายโอน
จากหนวยงานอื่น และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 33,365,730 บาท
งบบุคลากร รวม 8,469,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,469,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ 
ที่จายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แกพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545
 และพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 568,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ 
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ 
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 478,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล ตาม
ประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว้ 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 921,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตาม
ประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
โดยคํานวณไว้ 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 12,418,710 บาท
ค่าตอบแทน รวม 262,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทาง
วิชาการ) ให้คณะกรรมการได้รับคาตอบแทนตอผู้ขอรับการ
ประเมิน ดังนี้
- วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ อัตราคนละ 1,000 บาท
- วิทยฐานะเชี่ยวชาญ อัตราคนละ 3,000 บาท
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงานและได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัด
หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะ ของตนและให้หมาย
ความรวมถึงเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิก
คาเชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/3ว 5862 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นและ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของพนักงานสวนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด 
ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภท
และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคา
เลาเรียน
และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าใช้สอย รวม 7,600,310 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,207,200 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียม
และลงทะเบียนตางๆ คาใช้จายในการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบ
อิเล็กทรอนิค คาจ้างเหมาบริการตางๆ และคาจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง กรณีที่เทศบาล
เมืองสะเตงนอกไมสามารถดําเนินการเองได้ เชน คาจัดไม้ดอก
ไม้ประดับ ซุ้มงานพิธีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองสะเตงนอก

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงกีฬาสาน
สัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก เชน 
คาจัดสนาม คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาป้าย คาจัดนิทรรศการ 
คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คาทําเกียรติบัตร
และอื่น ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 68 ลําดับที่ 47

โครงการจัดสงบุคลากรและนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดสงบุคลากรและ
นักเรียนระดับปฐมวัยเข้าแขงขันทักษะทางวิชาการ เชน 
คาจัดสนาม คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาป้าย คาจัดนิทรรศการ 
คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คาทําเกียรติบัตร
และอื่น ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 54 ลําดับที่ 1
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โครงการพัฒนาความรู้การดูแลเด็กปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาความรู้
การดูแลเด็กปฐมวัย เชน  คาจัดเวที คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ 
คาจัดนิทรรศการ คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาป้ายชื่อ  
คาทําเกียรติบัตรและอื่น ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 68 ลําดับที่ 50

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เชน  คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาป้าย  
คาตอบวิทยากร คาจัดทําป้ายชื่อ คาทําเกียรติบัตรและอื่น 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  68 ลําดับที่ 49

โครงการโรงเรียนสองภาษา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโรงเรียนสอง
ภาษา เชน 
คาจัดสนาม คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาป้าย คาจัดนิทรรศการ 
คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คาทําเกียรติบัตร
และอื่น ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 54 ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมการพัฒนาการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการ
พัฒนาการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ 
คาป้าย คาจัดนิทรรศการ คาตอบแทนกรรมการตางๆ 
คาจัดทําป้ายชื่อ คาทําเกียรติบัตรและอื่น ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 70 ลําดับที่ 58

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถานศึกษา จํานวน 4,673,110 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
บริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้
1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 1,888,110
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 บาท
2. เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่น ตั้งไว้  198,200 บาท
    2.1 คาใช้จายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน
เงิน 20,000 บาท
    2.2 คาใช้จายอินเตอร์เน็ต โรงเรียน
ระบบ Wireless Fidelity : Wifi  จํานวนเงิน 7,200 บาท
    2.3 คาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จํานวน
เงิน 100,000 บาท
    2.4 คาใช้จายในการพัฒนาแหลงเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน
เงิน 50,000 บาท
    2.5 คาใช้จายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวนเงิน 
        (1) โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ  เป็นเงิน 15,000 บาท
        (2) ครูแกนนํา 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาท
        (3) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองสวนถิ่น เป็นเงิน 3,000 บาท
3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้
    3.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 850 บาท/ภาค
เรียน เป็นเงิน 102,000 บาท
    3.2 คาหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 12,000 บาท 
    3.3 คาอุปกรณ์การเรียน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน เป็่น
เงิน 12,000 บาท
    3.4 คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 18,000 บาท
    3.5 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 215 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 25,800 บาท
4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตั้งไว้ 857,000 บาท
    4.1 คาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700  บาท/ปี 
เป็นเงิน 540,600 บาท
    4.2 คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200  บาท/ปี  เป็น
เงิน 56,000 บาท 
    4.3 คาอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200  บาท/ปี  เป็น
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เงิน 56,000 บาท  
    4.4 คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300  บาท/ปี  เป็น
เงิน 84,000 บาท  เป็นเงิน
    4.5 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430  บาท/ปี  เป็น
เงิน 120,400 บาท  
5. ศูนยฺ์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ (มัสยิดตักวา) ตั้งไว้  1,560,000
 บาท
    5.1 คาตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นเงิน 1,404,000 บาท
    5.2 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง เป็นเงิน 156,000 บาท
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 66 ลําดับที่ 45
    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 4,206,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จายนี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า 
ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า 
ไมล์ลอยและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,742,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
อาทิเชน ไม้กวาด ผงซักฟอก ถัง ถาด แก้วน้ํา น้ํายาดับกลิ่น 
กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง คาอาหารเสริมนมและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย 
ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับเมตร ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง 
สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ทอน้ํา และอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจายนี้

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน สปริงเกอร์ 
จอบ หมุด จานพรวน คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เคียว อวน 
ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก วัสดุเพาะชํา ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจายนี้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง 
เลนส์ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ 
ซีดี รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จายนี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 350,400 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสํานักงาน/ที่สาธารณะ 
รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ 
คาภาษีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้
จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาโทรภาพ คาเทเลกซ์ 
คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้ 

งบลงทุน รวม 5,206,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 765,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 5 ตัวๆ 
รายละเอียดคุณลักษณะเป็นไปตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตามท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อยาง
ประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หน้าที่  489 ลําดับที่ 51
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เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 18,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1
 เครื่อง สําหรับติดตั้งในกองการศึกษา ตามรายละเอียดที่เทศบาล
กําหนด
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 117 ลําดับที่ 2

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 37,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู (ระบบ Inverter) จํานวน 1
 เครื่อง สําหรับติดตั้งในกองการศึกษา ตามรายละเอียดที่เทศบาล
กําหนด
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 119 ลําดับที่ 18

ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน จํานวน 37,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก 2
 บาน จํานวน 5 ตู้ รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้
อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หน้าที่ 118 ลําดับที่ 11

โต๊ะขาวยาว จํานวน 31,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะขาวยาว จํานวน 10 ตัว รายละเอียดตาม
ที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาใน
ท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 118 ลําดับที่ 12
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โต๊ะทํางาน จํานวน 54,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 7 ตัว รายละเอียดตามที่
เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาใน
ท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 117 ลําดับที่ 4

พัดลมติดผนัง จํานวน 31,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 10 ชุด รายละเอียด
ตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคา
ในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หน้าที่ 484 ลําดับที่ 4 

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเลนสนาม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลนสนาม จํานวน 2 ชุด รายละเอียด
ตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคา
ในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หน้าที่ 486 ลําดับที่ 21
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ลําโพงพร้อมไมล์ลอย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ลําโพงพร้อมไมล์ลอย โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ขนาด 15"+ แอมป์ 
- Bluetooth รับสงสัญญาณไร้สาย
- มีแบตเตอรี่ในตัว
- ไมค์ลอยคู, มีเอคโคในตัว
- ชองตอ USB SD Card MP3
- Graphic EQ 5 Band
- POWER 500 W.
- 2 MIC, 1 AUX
- รีโมทควบคุม
- FM Radio
- ตัวตู้ลําโพงมีล้อ ลากได้ 
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 15,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาล
กําหนด ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น
หรือราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 10

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ LED TV จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV จํานวน 2 เครื่อง ราย
ละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หน้าที่ 490 ลําดับที่ 58

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่งยาว จํานวน 77,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาการพร้อมม้านั่ง
ยาว จํานวน 10 ชุด รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้
อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 119 ลําดับที่ 20 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน กองการ
ศึกษา ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หน้าที่ 488 ลําดับที่ 42

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งผงหมึกพิมพ์ จํานวน 37,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 5
 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน กองการ
ศึกษา
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 15

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เชน คา
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์ที่เป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือรับถาย
โอนจากหนวยงานอื่นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,440,800 บาท
คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัร
กัส กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามรูปแบบและราย
ละเอียดที่เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 54 ลําดับที่ 3

คาถมดิน

โครงการถมดินเพื่อกอสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส กองการ
ศึกษา  เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามรูปแบบและรายละเอียดที่
เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 54 ลําดับที่ 4

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้วโรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ จํานวน 522,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้วโรงเรียนอนุบาลพงบู
โล๊ะ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองสะเตงนอก ขนาดยาว 129.00
 เมตร สูง 1.75 เมตร ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาล
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 55 ลําดับที่ 5
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โครงการกอสร้างรั้วด้านข้างและด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพงบูโล๊ะ จํานวน 142,200 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรั้วด้านข้างและด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พงบูโล๊ะ กองการศึกษา  เทศบาลเมืองสะเตงนอก ขนาด
ยาว 123.00 เมตร สูง 1.90 เมตร ตามรูปแบบและรายละเอียด
ที่เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 56 ลําดับที่ 14

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการดัดแปลงอาคารโรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะเป็นโรงอาหาร จํานวน 41,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดัดแปลงอาคารโรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะเป็นโรง
อาหาร กองการศึกษา  เทศบาลเมืองสะเตงนอก ขนาดกว้าง 
8.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร ตามรูปแบบและรายละเอียด
ที่เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 55 ลําดับที่ 9

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 241,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้างรวม
ทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือ
รับถายโอนจากสวนราชการอื่นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

โครงการปูกระเบื้องโรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ จํานวน 294,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาโครงการปูกระเบื้องโรงเรียนอนุบาลพงบู
โล๊ะ ห้องขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร จํานวน 8
 ห้อง และขนาดห้องกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร จํานวน 1
 ห้อง หรือมีพื้นที่ใช้สอยไมน้อยกวา 302 ตารางเมตร เป็นไปตาม
แบบที่เทศบาลกําหนด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 
หน้า 55 ลําดับที่ 7

วันที่พิมพ์ : 10/2/2566  14:37:40 หน้า : 77/152



งบเงินอุดหนุน รวม 7,271,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,271,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 5,733,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570)
หน้าที่ 69 ลําดับที่ 57

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการคาจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 509,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์อบรมเด็ก
กอนเกณฑ์ประจํามัสยิด ตักวา ดังนี้
- คาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700
 บาท/ ปี จํานวน 200 คน เป็นเงิน 340,000 บาท
- คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 150 คน เป็น
เงิน 30,000 บาท
- คาอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 150 คน
เป็นเงิน 30,000 บาท
- คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวน 150
 คนเป็นเงิน 45,000 บาท
- คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อัตราคนละ 430
 บาท/ปี จํานวน 150 คน เป็นเงิน 64,500 บาท
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570)
หน้าที่ 66 ลําดับที่ 45

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 1,029,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์อบรมเด็ก
กอนเกณฑ์ประจํามัสยิดตักวา
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570)
หน้าที่ 69 ลําดับที่ 57
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 1,135,900 บาท
งบบุคลากร รวม 570,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 570,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 390,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว้ 12 เดือน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว้ 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 558,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะ ของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/3ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถาน
ศึกษา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา เชน คาวิทยากร คาตอบแทน
กรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ 
คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 74 ลําดับที่ 3

โครงการกลไกท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกลไกท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน เชน คาเวที คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ 
คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตร
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 72 ลําดับที่ 6
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ 
เชน คาเวที คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวิทยากร คาตอบแทน
กรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ 
คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 72  ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตําบลสะเตงนอก จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชนตําบลสะเตงนอก เชน คาเวที คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ 
คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตร
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 56 ลําดับที่ 15

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นําและเครือขายเด็กและ
เยาวชนตําบลสะเตงนอก

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพผู้นําและเครือขายเด็กและเยาวชนตําบล
สะเตงนอก เชน  คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ 
คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตร
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 73 ลําดับที่ 12

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จายนี้

วันที่พิมพ์ : 10/2/2566  14:37:40 หน้า : 82/152



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป
 เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,400 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง กองการศึกษา ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 15
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 17,073,400 บาท

งบบุคลากร รวม 9,140,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,140,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ
ที่จายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แกพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 
และพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน
 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 408,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ 
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดย
คํานวณตั้งไว้ 12 เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,252,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว้ 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1,810,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว้ 
12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 7,235,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 740,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และเพื่อจายเป็นคาตอบแทน
กรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและกรรมการ
ตางๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญ
ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะ
งานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตั้ง
สํานักงานหรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะที่เป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงาน
นอกผลัดหรือกะ ของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
เบิกคาเชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/3ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นและหนังสือ
สั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของพนักงาน
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนและหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าใช้สอย รวม 2,800,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเข้าปกหนังสือ คาธรรม
เนียมและลงทะเบียนตางๆ คาใช้จายในการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยระบบอิเล็กทรอนิค คาจ้างเหมาบริการตางๆ และ
คาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอยางใด
อยางหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกไมสามารถ
ดําเนินการเองได้ เชน คาจัดไม้ดอกไม้ประดับ ซุ้มงาน
พิธีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมาย เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ 
เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่ง
จําเป็นต้องจาย ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหวางองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น โดยตั้งตามเกณฑ์ หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการและ
คาลงทะเบียนในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
การใช้สนามบิน คาลงทะเบียน ตางๆ และอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

โครงการตอเติมห้องเก็บรวบรวมขยะอันตราย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในในโครงการตอเติมห้องเก็บ
รวบรวมขยะอันตราย และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 64 ลําดับที่ 25

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินเพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 3,675,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
อาทิ เครื่องคิดเลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน
 คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า 
ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
อาทิเชน ไม้กวาด ผงซักฟอก ถัง ถาด แก้วน้ํา น้ํายาดับกลิ่น 
กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง และอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจายนี้

วัสดุกอสร้าง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
อาทิเชน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับ
เมตร ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรง
ทาสี ทอน้ํา และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุ
คงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย
คีมล็อค ล๊อกเกียร์ กระจกโค้งมน เพลา น้ํามันเบรค 
น้ํามันเกียร์ ยางรถยนต์ น๊อต สกรูและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
อาทิเชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ และอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท
วัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง อาทิเชน เคมีภัณฑ์ น้ํายาตาง และอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้ง
กล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศ และสังกัด 
ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าพันคอ เครื่องแตงกายเพื่อ
ป้องกันเชื้อโรค สารเคมีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอม ไดร์ แผนกรองแสง เมมบอร์ด 
เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
อาทิเชน มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ 
หัวเชื่อมแก๊ส และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท์ คาบํารุงคูสายโทรศัพท์และอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาโทรภาพ คาเทเลกซ์ 
คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจายนี้ 

งบลงทุน รวม 697,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 236,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 10,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัวๆละ 
3,500 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมี
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือ
ราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที 497 
ลําดับที่ 7

โต๊ะทํางาน จํานวน 21,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 3 ตัวๆ
ละ 7,200 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่
ซื้อได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที 497 
ลําดับที่ 6
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 8,500 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
1) ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นตํา
2) เป็นรุนที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที 499 
ลําดับที่ 27

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่องๆ
สําหรับใช้ในกองสาธารณสุข ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 120 ลําดับที่ 1

เครื่องพิมพ์ จํานวน 22,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพM์ultifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 3 
เครื่อง สําหรับใช้ในกองสาธารณสุข ตามรายละเอียดที่เทศบาล
กําหนด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 120 ลําดับที่ 2
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่อง สําหรับใช้ในกองสาธารณสุข ตามรายละเอียดที่
เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 120 ลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่เป็น
ทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก หรือรับถายโอน
จากหนวยงานอื่น และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 461,000 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 461,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างอาคารการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณ
สุข  เทศบาลเมืองสะเตงนอก ขนาดกว้าง 8.80 เมตร ยาว 10.00
 เมตร ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 114 ลําดับที่ 7
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 670,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากร 
คาอาหาร และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 62 ลําดับที่ 27

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน เชน คาวัสดุอุปกรณ์ 
คาวิทยากร คาอาหาร และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 61 ลําดับที่ 24

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข แยกเป็น
1.คาตอบแทน คาจ้างพิเศษ คาลวงเวลาสําหรับแพทย์ 
พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
2.อบรมด้านสาธารณสุขในกลุมตางๆ 3 กลุม ได้แก 
กลุมผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร กลุมเสี่ยงและ
ด้านสงเสริมสุขภาพและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 75 ลําดับที่ 1

โครงการรณรงค์ตอต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงค์ตอต้าน
ยาเสพติด เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากร คาอาหาร และอื่นๆ
ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 75 ลําดับที่ 6
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาฉีดวัคซีน
คาวิทยากร คาอาหาร และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 77 ลําดับที่ 16

โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสาธารณสุข
เคลื่อนที่ เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากร คาอาหาร และอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่ 75 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคและการดูแลสุขภาพของพนักงาน
เทศบาล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องโรคและการดูแลสุขภาพของพนักงานเทศบาล 
เชน คาวัสดุอุปกรณ์  คาวิทยากร คาอาหาร และอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 57 ลําดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 580,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 580,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 580,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 63 ลําดับที่ 26
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟู
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เครือขายโรงพยาบาลศูนย์ยะลา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟูเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เครือขายโรงพยาบาลศูนย์ยะลา และอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่ 77 ลําดับที่ 13

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 5,047,600 บาท

งบบุคลากร รวม 3,118,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,118,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ 
ที่จายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แกพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบงาน
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ 
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารง
ตําแหนงบริหาร อํานวยการ ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งไว้ 12 เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 720,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว้ 12 เดือน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตาม
ประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
โดยคํานวณไว้ 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 1,560,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 275,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และเพื่อจายเป็นคาตอบแทน
กรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและกรรมการ
ตางๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญ
ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะ
งานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตั้ง
สํานักงานหรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะที่เป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงาน
นอกผลัดหรือกะ ของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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คาเชาบ้าน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
เบิกคาเชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/3ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นและหนังสือ
สั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของพนักงาน
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนและหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าใช้สอย รวม 790,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเข้าปกหนังสือ คาธรรม
เนียมและลงทะเบียนตางๆ คาใช้จายในการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยระบบอิเล็กทรอนิค คาจ้างเหมาบริการตางๆ และ
คาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอยางใด
อยางหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกไมสามารถ
ดําเนินการเองได้ เชน คาจัดไม้ดอกไม้ประดับ ซุ้มงาน
พิธีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมาย เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ 
เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่ง
จําเป็นต้องจาย ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหวางองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น โดยตั้งตามเกณฑ์ หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการและ
คาลงทะเบียนในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
การใช้สนามบิน คาลงทะเบียน ตางๆ และอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จายนี้
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก ถัง ถาด แก้วน้ํา น้ํายาดับกลิ่น กระติกน้ําร้อน กระติกน้ํา
แข็ง และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับ
เมตร ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรง
ทาสี ทอน้ํา และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทนและ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย คีมล็อค ล๊อกเกียร์ กระจกโค้งมน เพลา น้ํา
มันเบรค น้ํามันเกียร์ ยางรถยนต์ น๊อต สกรูและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุคงทนและ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน สปริง
เกอร์ จอบ หมุด จานพรวน คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เคียว อวน ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก วัสดุเพาะชํา ปุ๋ย และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศ และสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าพันคอ เครื่องแตงกายเพื่อป้องกัน
เชื้อโรค สารเคมีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซี
ดี รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จายนี้

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนและสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส และอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จายนี้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท์ คาบํารุงคูสายโทรศัพท์และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 

งบลงทุน รวม 369,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 369,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 6 ตัวๆละ 6,500 บาท
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 8

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 53,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter)  ขนาด 36,000 BTU จํานวน 1
 เครื่อง สําหรับติดตั้งในกองสวัสดิการสังคม ตามรายละเอียดที่
เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 1
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ตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู้ๆละ 
10,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่
ซื้อได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 2

โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ตัวๆละ 
2,000 บาทรายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อ
ได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 9

โต๊ะทํางาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัวๆละ 
10,000 บาทรายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคา
ที่ซื้อได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 3

โทรศัพท์เคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จํานวน 1 เครื่องๆละ 
20,000 บาทรายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อ
ได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 4
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี 
จํานวน 1 คันๆละ  55,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- รหัสรุน AFS125 MSFMTH
- เครื่องยนต์ PGM-FI 4 Stroke SOHC ซิงเกิ้ล โอเวอร์
เฮดแคมชาฟท์ Air-Cooled
- ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 124.89
- ความกว้างกระบอกสูบ x ชวงชัก (มม.) 52.4 x 57.9
- อัตราสวนแรงอัด 9.3 : 1
- ระบบคลัทช์ คลัทช์เปียกแบบหลายแผนซ้อนกัน
- ระบบสงกําลัง (ระบบเกียร์) เกียร์วน 4 ระดับ
- ระบบจุดระเบิด ระบบควบคุมการจุดระเบิดลวงหน้า
ด้วยคอมพิวเตอร์
- ระบบการติดเครื่องยนต์ มีทั้งสตาท์มือและเท้า
- กว้าง x ยาว x สูง (มม.) 711 x 1,931 x 1,090
- ระยะหางชวงล้อ (มม.) 1,258
- ระยะหางจากพื้น (มม.) 758
- มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล ( /มม.) 26  3ํ0'/68
- น้ําหนักสุทธิ (กก.) 106
- ความจุน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 5.4
- เฟรม แบ็คโบน
- ระบบกันสะเทือนหน้า เทเลสโคบีค
- ระบบกันสะเทือนหลัง สวิงอาร์ม
- ล้อซี่ลวด
- ระบบห้ามล้อหน้า ดิสก์เบรก แบบลูกสูบเดี่ยว
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 128 ลําดับที่ 19
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน กอง
สวัสดิการสังคม ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 5

เครื่องปริ้นเลเซอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี
ชนิด Network  จํานวน 2 เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบัติ
งาน กองสวัสดิการสังคม ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 6

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง  สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 7

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่เป็น
ทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก หรือรับถายโอน
จากหนวยงานอื่น และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากร
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 107 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 107 ลําดับที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในโครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรี เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 107 ลําดับที่ 3

โครงการสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือกลุมอาชีพผู้ด้อยโอกาสบ้าน 
ธอส.

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในโครงการสงเสริมสนับสนุน
ชวยเหลือกลุมอาชีพผู้ด้อยโอากาสบ้าน ธอส. เชน คาอาหาร 
คาวัสดุอุปกรณ์  คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 107 ลําดับที่ 4
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โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในโครงการอบรมให้ความรู้
ผู้ดูแลคนพิการ เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากร
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 107 ลําดับที่ 4

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 23,862,000 บาท

งบบุคลากร รวม 9,110,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,110,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน 
เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จายควบกับเงินเดือนและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แกพนักงานเทศบาล 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) และคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารง
ตําแหนงบริหาร อํานวยการ ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
โดยคํานวณตั้งไว้ 12 เดือน 

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจํา  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งไว้ 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
การให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของลูกจ้างประจํา ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
โดยคํานวณตั้งไว้ 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนและประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ 2) และคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว้ 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว้ 
12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 14,010,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 730,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนกรรมการที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับการพัสดุและกรรมการตางๆ และอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญ
ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะ
งานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะ
ที่เป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะ 
ของตนและให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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คาเชาบ้าน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
เบิกคาเชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นและ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของพนักงาน
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนและหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าใช้สอย รวม 7,290,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเข้าปกหนังสือ 
คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ คาใช้จายใน
การจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิค คาจ้างเหมา
บริการตางๆ และคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
มาทําการอยางใดอยางหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก
ไมสามารถดําเนินการเองได้ เชน คาจัดไม้ดอกไม้ประดับ 
ซุ้มงานพิธีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการและ
คาลงทะเบียนในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
 เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการที่จอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
การใช้สนามบิน คาลงทะเบียน ตางๆ และอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบและเขียนแบบอาคารสํานักงาน จํานวน 2,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา
ออกแบบ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 113 ลําดับที่ 1

โครงการดําเนินการสอบเขตที่ดิน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการดําเนินการ
สอบเขตที่ดิน และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หน้าที่ 478 ลําดับที่ 81

โครงการดูแลรักษาคูระบายน้ําและสถานที่สาธารณะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการดูแลรักษา
คูระบายน้ําและสถานที่สาธารณะ และอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หน้าที่ 478 ลําดับที่ 79

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองยะลา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองยะลา และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หน้าที่ 478 ลําดับที่ 80
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หน้าที่ 479 ลําดับที่ 84

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 5,920,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ 
เครื่องคิดเลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจรไฟฟ้า 
เครื่องประจุไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
อาทิเชน ไม้กวาด ผงซักฟอก ถัง ถาด แก้วน้ํา น้ํายาดับกลิ่น 
กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ
 เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล 
ตลับเมตร ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู 
เหล็กเส้น แปรงทาสี ทอน้ํา และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุ
คงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
อาทิเชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย คีมล็อค 
ล๊อกเกียร์ กระจกโค้งมน เพลา น้ํามันเบรค น้ํามันเกียร์ 
ยางรถยนต์ น๊อต สกรูและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุ
คงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
อาทิเชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ และอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
สปริงเกอร์ จอบ หมุด จานพรวน คราดซี่พรวนดินระหวางแถว 
เคียว อวน ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก วัสดุเพาะชํา ปุ๋ย ใบมีด 
เชือกและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป พูกัน สี 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ
 เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศ และสังกัด 
ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าพันคอ เครื่องแตงกาย
เพื่อป้องกันเชื้อโรค สารเคมีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผน
หรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมมบอร์ด 
เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุจราจร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
กรวยจราจร ป้ายจราจร แผงกั้นจราจร และอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้
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วัสดุอื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง 
รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน มิเตอร์น้ํา 
มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส 
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ รวมถึงรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท์ 
คาบํารุงคูสายโทรศัพท์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึง
คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
โทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม 
คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ด
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 

งบลงทุน รวม 742,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 742,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง จํานวน 92,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง 
จํานวน 4 ชุด ชุดละ 23,000.- บาท โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เต้นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น หรือราคาที่ซื้อได้
อยางประหยัด ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หน้าที่ 478 ลําดับที่ 81
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ครุภัณฑ์กอสร้าง

พวงลากจูง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพวงลากจูง จํานวน 1 คัน 
คันละ 500,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- กว้าง 2.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร
- บรรทุกขั้นต่ํา 20 ตัน
- 2 เพลา 8 ล้อ
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น หรือราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด 
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 121 ลําดับที่ 1
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องกําเนิดไฟฟ้า (ดีเซล) 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 50,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- กําลังเครื่องยนต์ 13 แรงม้า
- ชนิดเครื่องยนต์ ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ
- รอบเครื่องยนต์ 3,000 รอบ/นาที
- ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง 25 ลิตร
- ความจุกระบอกสูบ 196 ซีซี
- ระบบสตาร์ท เชือกดึงสตาร์ท/กุญแจสตาร์ท
- ความถี่ 50 Hz
- จายกําลังไฟตอเนื่องที่ 5.0 กิโลวัตต์ (5,000 วัตต์)
- จายกําลังไฟสูงสุดที่ 5.5 กิโลวัตต์ (5,000 วัตต์)
- เติมน้ํามันเต็มถังใช้ได้ 10-12 ชั่วโมง
- ขนาดกลอง กว้าง 65 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร 
สูง 75 เซนติเมตร
- ขนาดตัวเครื่อง กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 81 เซนติเมตร 
สูง 63 เซนติเมตร
- น้ําหนักตัวเครื่องสุทธิ 120 กิโลกรัม
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น หรือราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด 
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 2570)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 121 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ
ของหนวยงานกองชาง เชน รถยนต์ รถบรรทุก รถเจซีบี 
รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรอื่นๆ 
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 25,246,600 บาท
งบลงทุน รวม 24,746,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 24,746,600 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพงยือ
ไร-มลายูบางกอก 
หมูที่ 11

จํานวน 4,080,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
พงยือไร-มลายูบางกอก หมูที่ 11 คูระบายน้ําชนิดรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กยานชุมชน ยาว 450.00 เมตร ทอคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นผาศูนย์กลาง 1.00 เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 95 ลําดับที่ 1.1

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจ๊ะแว หมูที่ 3 จํานวน 596,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจ๊ะแว หมู
ที่ 3 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 75 ลําดับที่ 2.1

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโต๊ะโมงบู หมูที่ 6 จํานวน 810,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโต๊ะโมงบู   
หมูที่ 6 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 855.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 86 ลําดับที่ 3.2
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาเก็ง 1 หมูที่ 1 จํานวน 577,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาเก็ง 1 
หมูที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 575.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 66 ลําดับที่ 2.1

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาแดโฆ๊ะ 1 หมูที่ 3 จํานวน 499,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาแดโฆ๊ะ 1 
หมูที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 520.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 75 ลําดับที่ 2.2

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมชาง 27 หมูที่ 7 จํานวน 1,272,200 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมชาง 27 
หมูที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 1,200.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 87 ลําดับที่ 1.1
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมูที่ 8

จํานวน 1,165,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมูที่ 8 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 245.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 1,225.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 89 ลําดับที่ 1.1

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหกแสน หมูที่ 6 จํานวน 1,522,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหกแสน
หมูที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 1,650.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 86 ลําดับที่ 3.1

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ํา ซอย
รวมเงิน หมูที่ 10

จํานวน 3,199,600 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบาย
น้ํา ซอยรวมเงิน หมูที่ 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 314.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 1,256.00 ตาราง
เมตร 
คูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.60
 เมตร ความยาวรวมบอพัก 628.00 เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 94 ลําดับที่ 2.1
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ํา ซอย
อินทรชิต หมูที่ 2

จํานวน 888,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบาย
น้ํา ซอยอินทรชิต หมูที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 500.00 ตาราง
เมตร คูระบายน้ําชนิดรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กยาน
ชุมชน ยาว 125.00 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 71 ลําดับที่ 4.1

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ํา ถนนผัง
เมือง 4 ซอย 2 หมูที่ 1

จํานวน 931,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบาย
น้ํา ถนนผังเมือง 4 ซอย 2 หมูที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อย
กวา 295.00 ตารางเมตร 
คูระบายน้ําชนิดรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กยาน
ชุมชน ยาว 118.00 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 67 ลําดับที่ 3.1
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ํา ถนนผัง
เมือง 4 ซอย 8 หมูที่ 12

จํานวน 1,969,600 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบาย
น้ํา ถนนผังเมือง 4 ซอย 8 หมูที่ 12 ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 189.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อย
กวา 1,134.00 ตารางเมตร คูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผาศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบอพัก 285.00
 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 97 ลําดับที่ 1.1

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยนัดโต๊ะโมง 4 หมูที่ 4 จํานวน 128,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาบุกเบิกหินคลุก ซอยนัดโต๊ะโมง 4 หมูที่ 4 ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมน้อยกวา 420.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 77 ลําดับที่ 1.1

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยมัสยิดปรามะ 1 หมูที่ 13 จํานวน 233,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาบุกเบิกหินคลุก ซอยมัสยิดปรามะ 1 หมูที่ 13
 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน้อยกวา 900.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 99 ลําดับที่ 1.2
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โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยมัสยิดปรามะ 2 หมูที่ 13 จํานวน 306,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาบุกเบิกหินคลุก ซอยมัสยิดปรามะ 2 หมูที่ 13
 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน้อยกวา 1,200.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 99 ลําดับที่ 1.3

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ถนนธารน้ําผึ้ง-บาโงยดือปู หมูที่ 13 จํานวน 4,362,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาบุกเบิกหินคลุก ถนนธารน้ําผึ้ง - บาโงบดือปู หมู
ที่ 13 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,655.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 9,930.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 99 ลําดับที่ 1.1

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง รวม
ทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือ
รับถายโอนจากสวนราชการอื่น และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 

โครงการปรับปรุงป้ายและรั้วสํานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว หน้าสํานักงาน
เทศบาลเมืองสะเตงนอก (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 113 ลําดับที่ 3
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหรือติด
ตั้งโคมไฟเสาสูง หมูที่ 1 - 13 ตําบลสะเตงนอก เป็นเงินอุดหนุน
หนวยงานของรัฐ เพื่อจายเป็นคาขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาย
พาด ภายในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 7,616,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 7,616,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 7,616,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 7,241,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเข้าปกหนังสือ คาธรรม
เนียมและลงทะเบียนตางๆ คาใช้จายในการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คาจ้างเหมาบริการตางๆ และ
คาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอยางใด
อยางหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกไมสามารถ
ดําเนินการเองได้ เชน คาประกันภัยรถยนต์ คาเชาที่จอดรถ คา
เชาอาคารและที่ดิน จัดไม้ดอกไม้ประดับ ซุ้มงาน
พิธีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ (Big cleaning day) หน้าบ้านนามอง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ Big cleaning day 
หน้าบ้านนามอง เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ 
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่ 79 ลําดับที่ 24

โครงการขับเคลื่อนเครือขายการจัดการขยะชุมชน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการขับเคลื่อนเครือขาย
การจัดการขยะชุมชน เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ 
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 114 ลําดับที่ 2

โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน จํานวน 115,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน 
เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 114 ลําดับที่ 3

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 114 ลําดับที่ 1

โครงการลดและคัดแยกขยะต้นทาง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการคัดแยกขยะต้นทาง 
เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 114 ลําดับที่ 4
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โครงการสงเสริมนวัตกรรมจากขยะที่เหลือใช้ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมนวัตกรรมจาก
ขยะที่เหลือใช้ เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 114 ลําดับที่ 6

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 410,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพสตรีกลุม
อาชีพ และผู้นําชุมชนตําบลสะเตงนอก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนา ศักยภาพสตรีกลุมอาชีพ และผู้นําชุมชนตําบล
สะเตงนอก เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 438 ลําดับที่ 2

โครงการพัฒนากลุมอาชีพสูตลาดออนไลน์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนากลุมอาชีพสูตลาด
ออนไลน์เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 115 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว
ในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก เชน คาวิทยากร คาอาหาร 
คาวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 437 ลําดับที่ 8
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โครงการลดความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการลดความรุนแรงในครอบครัว 
เชน  คาวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 )
หน้าที่ 437 ลําดับที่ 9

โครงการสงเสริมอาชีพคนพิการ ให้แกผู้ดูแลคนพิการในตําบลสะเตง
นอก

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมอาชีพคนพิการ 
ให้แกผู้ดูแลคนพิการในตําบลสะเตงนอก เชน คาอาหาร 
คาวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 )
หน้าที่ 438 ลําดับที่ 3

โครงการสงเสริมอาชีพให้แกผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมอาชีพให้แกผู้สูงอายุ 
เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) 
หน้าที่ 438 ลําดับที่ 4

โครงการสนับสนุนศูนย์ชวยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองสะเตง
นอก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุนศูนย์ชวยเหลือ
ประชาชนของเทศบาลเมืองสะเตงนอก เชน คาอาหาร 
คาวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 115 ลําดับที่ 3
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 3,699,640 บาท

งบบุคลากร รวม 902,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 902,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 422,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว้ 12 เดือน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว้ 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 2,124,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะ ของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/3ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าใช้สอย รวม 1,478,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 828,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียม
และลงทะเบียนตางๆ คาใช้จายในการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบ
อิเล็กทรอนิค คาจ้างเหมาบริการตางๆ และคาจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกไมสามารถดําเนินการเองได้ เชน คาจัดไม้ดอกไม้
ประดับ ซุ้มงานพิธีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด สะเตงนอกคัพ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด สะ
เตงนอกคัพ เชน คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ คา
จัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) 
หน้าที่ 448  ลําดับที่ 3

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการแขงขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ เชน คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ คาจัด
ทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่
เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) 
หน้าที่ 445 ลําดับที่ 5
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โครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองสะเตงนอก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาและนันทนาการ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เชน คาวิทยากร คาตอบแทนคณะ
กรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นวาง
อุปกรณ์ ทีทีเก็บอุปกรณ์กีฬา คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตร
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) 
หน้าที่ 458 ลําดับที่ 62

โครงการสงเสริมการเต้นแอโรบิคประกอบอุปกรณ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมการเต้นแอโรบิ
คประกอบอุปกรณ์ เชน คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตางๆ คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) 
หน้าที่ 452 ลําดับที่ 25

โครงการสงเสริมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมทักษะกีฬาเด็กและ
เยาวชนเชน คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ คาจัด
ทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่
เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) 
หน้าที่ 461 ลําดับที่ 77

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกับ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นหรือหนวยงานอื่นๆ

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมและสนับสนุนการสงนัก
กีฬาเข้ารวมแขงขันกับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นหรือหนวยงาน
อื่น เชน คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ คาจัดทํา
ป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่
เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) 
หน้าที่ 448 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดู
ร้อน       เชน คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ คา
จัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) 
หน้าที่ 454 ลําดับที่ 35

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จายนี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้

วัสดุกอสร้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับ
เมตร ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรง
ทาสี ทอน้ํา และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน สปริง
เกอร์ จอบ หมุด จานพรวน คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เคียว อวน ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก วัสดุเพาะชํา ปุ๋ย และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทนและ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง เลนส์
ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุกีฬา จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน หวงยาง ลูก
ฟุตบอล  ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ไม้
เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้า
หวายแชร์บอล  ตาขายกีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุม
เสาตาขายกีฬา ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจาย
นี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 330,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสํานักงาน/ที่สาธารณะ 
รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ 
คาภาษีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
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งบลงทุน รวม 673,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 373,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลม จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลม จํานวน 2 ตัวๆ ละ 3,000 บาท ขนาด
ใบพัด 25 นิ้ว ระดับควบคุมแรงลม 3 ระดับ ตามรายละเอียดที่
เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาใน
ท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หน้าที่ 496 ลําดับที่ 115

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องตัดหญ้า จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไม
มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อ
ได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หน้าที่ 496 ลําดับที่ 117
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เครื่องปั๊มซับเมอร์ส จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปั๊มซับเมอร์ส จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 40,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ใช้แรงดันไฟฟ้า DC 24 v 
- ชวงแรงดันที่เครื่องทํางาน 18-48V  
- สามารถใช้กับแผงโซลาเซลล์ (330w-380w 1แผง หรือ ใช้งาน
เต็มประสิทธิภาพใช้แผง250w-380w ตอขนานกัน2แผง)
- กําลังไฟฟ้าตามสเปกเครื่อง 370w 
- กระแสไฟฟ้า ตามสเปกเครื่อง  16A
- มอเตอร์ระบบบัสเลส ไร้แปลงถาน
- ปั๊มน้ําdcแบบใช้สายไฟ2สาย ขั้วบวกและขั้วลบ
- มอเตอร์หมุนสูงสุด2850รอบ/นาที
- ความยาวตัวเครื่อง 47.5cm
- เส้นผาศูนย์กลางตัวเครื่อง 73.36mm
- สามารถใช้หยอนกับปากบอบาดาลกว้าง 3นิ้ว หรือมากกวาได้
อัตราการสูบน้ําตามสเปกเครื่อง 33 ลิตร/นาที หรือ 2000 ลิตรตอ
ชั่วโมง (ปริมาณน้ําที่ได้จะมีความสัมพันธ์กันกับความลึกที่หยอน)
- การสูบน้ําสงสูงประมาณ 46 เมตร 
- ขนาดทอปลอยน้ํา 1นิ้ว 
- ขนาดข้อตอสายยาง(หางไหล) 1 นิ้ว 
- ความยาวสายไฟ 2.85 เมตร สายไฟสีแดงขั้วบวก สายไฟสี
น้ําเงินขั้วลบ
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 119 ลําดับที่ 22
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คูลเลอร์น้ําสแตนเลส จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคูลเลอร์น้ําสแตนเลส จํานวน 2
 ถังๆ ละ 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดความสูงไมต่ํากวา 50 เซนติเมตร
2. ทําจากสแตนเลส
3. ก๊อกคู
4. มีหูจับ
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หน้าที่ 496  ลําดับที่ 116

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องจักรยานออกกําลังกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องจักรยานออกกําลังกาย จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 25,000 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไม
มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อ
ได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หน้าที่ 495  ลําดับที่ 108

เครื่องลูวิ่งไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องลูวิ่งไฟฟ้า จํานวน 4
 เครื่องๆ ละ 25,000 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไม
มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อ
ได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หน้าที่ 495 ลําดับที่ 107

เครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อไหลคู จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อไหลคู จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด
ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่
ซื้อได้อยางประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หน้าที่ 495  ลําดับที่ 109
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เชน 
อุปกรณ์กีฬา เครื่องออกกําลังกาย และอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจายนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาซอมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง รวม
ทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือ
รับถายโอนจากสวนราชการอื่นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 2,549,400 บาท
งบบุคลากร รวม 602,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 602,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ 
ที่จายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แกพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 
และพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2542 ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฎใน
แผนอัตรากําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และ
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545
 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว้ 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว้ 
12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 1,678,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานใน
ที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้ง
สํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขต
ที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะที่เป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะ 
ของตนและให้หมายความรวมถึงเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิก
คาเชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/3ว 5862 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการ
ตางๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3
/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3
/ ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ข้อง 

ค่าใช้สอย รวม 1,608,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียม
และลงทะเบียนตางๆ คาใช้จายในการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบ
อิเล็กทรอนิค คาจ้างเหมาบริการตางๆ และคาจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง กรณีที่
เทศบาลเมืองสะเตงนอกไมสามารถดําเนินการเองได้ เชน 
คาจัดไม้ดอกไม้ประดับ ซุ้มงานพิธีและอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจายนี้ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกวนอาซูรอสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกวนอาซูรอสัมพันธ์ เชน 
คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ 
คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่ 442 ลําดับที่ 6
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โครงการคุณธรรมสัญจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการคุณธรรมสัญจร เชน 
คาวิทยากร  คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ 
คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่ 446 ลําดับที่ 24

โครงการฝึกอบรมทักษะการอานอัลกุรอานและภาษาอาหรับสําหรับ
ประชาชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมทักษะการ
อานอัลกุรอานและภาษาอาหรับสําหรับประชาชน เชน 
คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ 
คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์   คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ
 ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่ 443 ลําดับที่ 10

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตําบลสะ
เตงนอก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตําบลสะเตงนอก เชน คาวิทยากร 
คาตอบแทน คณะกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร 
คาวัสดุอุปกรณ์   คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่ 446  ลําดับที่ 25

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเมาลิดสัมพันธ์ เชน 
คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ 
คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่ 446 ลําดับที่ 26
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โครงการรอมฎอนสันติสุข จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรอมฎอนสันติสุข เชน 
คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ 
คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่ 443 ลําดับที่ 12

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถี
ชีวิตมุสลิม  เชน คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ 
คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตร
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่ 442 ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมประเพณีวันเข้า
พรรษา  เชน คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ 
คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตร
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่ 443 ลําดับที่ 8

โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง เชน คาวิทยากร คาตอบแทน
คณะกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ 
คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่ 445 ลําดับที่ 21
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โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ เชน คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ 
คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตร
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่ 445 ลําดับที่ 20

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีอิสลาม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมตามวิถีอิสลาม เชน คาวิทยากร คาตอบแทน
คณะกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ 
คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่ 446 ลําดับที่ 23

โครงการอบรมศักยภาพผู้บริหารและครูผู้สอนการศึกษาอิสลาม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมศักยภาพผู้บริหาร
และครูผู้สอนการศึกษาอิสลาม เชน คาวิทยากร คาตอบแทน
คณะกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ 
คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่ 446 ลําดับที่ 27

โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการศพตามวิถีอิสลาม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมให้ความรู้การ
จัดการศพตามวิถีอิสลาม เชน คาวิทยากร คาตอบแทนคณะ
กรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ 
คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่ 446 ลําดับที่ 28
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งบลงทุน รวม 269,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 269,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว ๆละ 
2,500 บาท (ขนาด 61*65*98-105 ซม.) ไมมีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อ
ได้อยางประหยัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 119 ลําดับที่ 24

ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน 
จํานวน 1 ตู้ ๆละ 5,900 บาท ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 119 ลําดับที่ 25

โต๊ะทํางาน จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัวๆ ละ 
7,500 บาท ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 119 ลําดับที่ 26

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1  (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง  สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน กองการศึกษา รายละเอียดที่
เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 119 ลําดับที่ 27
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เครื่องพิมพ์ จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน กองการศึกษา ตามราย
ละเอียดที่เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 119 ลําดับที่ 28

ครุภัณฑ์อื่น

ชุดถาดรองอาบน้ําศพ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดถาดรองอาบน้ําศพ จํานวน 2 ชุดๆ 
ละ 40,000 บาท ทําจากสแตนเลส  รายละเอียดตามที่เทศบาล
กําหนด ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น
หรือราคาที่ซื้อได้อยางประหยัด 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 496 ลําดับที่ 124

ที่พักประจํากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อที่พักประจํากูโบร์ จํานวน 3 หลังๆ 
ละ 48,000 บาท  รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อยาง
ประหยัด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 496 ลําดับที่ 119
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 310,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการผลิตพืชอาหารสัตว์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการผลิตพืชอาหารสัตว์ เชน 
คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ 
คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 106 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาเกษตรกรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาวิทยากร คาตอบแทน
คณะกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ 
คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 441 ลําดับที่ 10

โครงการเพิ่มศักยภาพทางการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเพิ่มศักยภาพทางการเกษตร     
เชน คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ คาจัดทําป้าย
ชื่อ 
คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 440 ลําดับที่ 2
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โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุนบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เชน คาวิทยากร คาตอบแทน
คณะกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ 
คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 440 ลําดับที่ 1

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการลดการใช้พลังงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการลดการใช้พลังงาน เชน 
คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ 
คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 116 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมการปลูกต้นไม้ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมการปลูกต้นไม้ 
เชน คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ 
คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ 
คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 482 ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมท้องถิ่นให้นาอยูสูสังคมสีเขียวและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
(Green City)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมท้องถิ่นให้นาอยู
สูสังคมสีเขียวและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) เชน 
คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ 
คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 116 ลําดับที่ 2

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) เชน คาวิทยากร 
คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ 
คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 116 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
เชน คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ 
คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ 
คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 116 ลําดับที่ 4
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการพาณิชย์อื่น ๆ รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี เชน คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ 
คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตร
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 439 ลําดับที่ 3

โครงการตลาดประชารัฐ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการตลาดประชารัฐ เชน 
คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ 
คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 439 ลําดับที่ 4

โครงการยกระดับสินค้าชุมชนโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการยกระดับสินค้าชุมชนโดยการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เชน คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติ
บัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 
หน้าที่ 106 ลําดับที่ 1
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองสะเตงนอก

อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 42,175,274 42,175,274
    งบกลาง 42,175,274 42,175,274

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 19,048,980 0 8,150,000 27,198,980
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,296,480 0 0 4,296,480

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 14,752,500 0 8,150,000 22,902,500

งบดําเนินงาน 7,875,000 40,000 2,460,000 10,375,000
    ค่าตอบแทน 1,195,000 0 500,000 1,695,000

    ค่าใช้สอย 3,355,000 40,000 1,120,000 4,515,000

    ค่าวัสดุ 1,660,000 0 810,000 2,470,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,665,000 0 30,000 1,695,000

งบลงทุน 1,513,200 0 228,600 1,741,800
    ค่าครุภัณฑ์ 361,200 0 228,600 589,800

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,152,000 0 0 1,152,000

รวม 28,437,180 40,000 10,838,600 39,315,780

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 920,000 250,000 0 1,170,000
    ค่าตอบแทน 70,000 0 0 70,000

    ค่าใช้สอย 500,000 250,000 0 750,000

    ค่าวัสดุ 350,000 0 0 350,000

งบลงทุน 153,800 0 659,600 813,400
    ค่าครุภัณฑ์ 153,800 0 659,600 813,400

รวม 1,073,800 250,000 659,600 1,983,400

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 2,063,000 8,469,020 570,000 11,102,020
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,063,000 8,469,020 570,000 11,102,020

งบดําเนินงาน 1,209,400 12,418,710 558,400 14,186,510
    ค่าตอบแทน 300,000 262,000 75,000 637,000

    ค่าใช้สอย 450,000 7,600,310 460,000 8,510,310

    ค่าวัสดุ 445,000 4,206,000 15,000 4,666,000

    ค่าสาธารณูปโภค 14,400 350,400 8,400 373,200

งบลงทุน 295,000 5,206,500 7,500 5,509,000
    ค่าครุภัณฑ์ 295,000 765,700 7,500 1,068,200

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,440,800 0 4,440,800

งบเงินอุดหนุน 0 7,271,500 0 7,271,500
    เงินอุดหนุน 0 7,271,500 0 7,271,500

รวม 3,567,400 33,365,730 1,135,900 38,069,030

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 9,140,800 0 0 9,140,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,140,800 0 0 9,140,800

งบดําเนินงาน 7,235,000 670,000 50,000 7,955,000
    ค่าตอบแทน 740,000 0 0 740,000

    ค่าใช้สอย 2,800,000 670,000 50,000 3,520,000

    ค่าวัสดุ 3,675,000 0 0 3,675,000

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 0 20,000

งบลงทุน 697,600 0 0 697,600
    ค่าครุภัณฑ์ 236,600 0 0 236,600

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 461,000 0 0 461,000

งบเงินอุดหนุน 0 580,000 0 580,000
    เงินอุดหนุน 0 580,000 0 580,000

รวม 17,073,400 1,250,000 50,000 18,373,400

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 3,118,000 0 3,118,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,118,000 0 3,118,000

งบดําเนินงาน 1,560,000 450,000 2,010,000
    ค่าตอบแทน 275,000 0 275,000

    ค่าใช้สอย 790,000 450,000 1,240,000

    ค่าวัสดุ 470,000 0 470,000

    ค่าสาธารณูปโภค 25,000 0 25,000

งบลงทุน 369,600 0 369,600
    ค่าครุภัณฑ์ 369,600 0 369,600

รวม 5,047,600 450,000 5,497,600

หน้า : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 9,110,000 0 0 9,110,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,110,000 0 0 9,110,000

งบดําเนินงาน 14,010,000 0 7,616,000 21,626,000
    ค่าตอบแทน 730,000 0 0 730,000

    ค่าใช้สอย 7,290,000 0 7,616,000 14,906,000

    ค่าวัสดุ 5,920,000 0 0 5,920,000

    ค่าสาธารณูปโภค 70,000 0 0 70,000

งบลงทุน 742,000 24,746,600 0 25,488,600
    ค่าครุภัณฑ์ 742,000 0 0 742,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 24,746,600 0 24,746,600

งบเงินอุดหนุน 0 500,000 0 500,000
    เงินอุดหนุน 0 500,000 0 500,000

รวม 23,862,000 25,246,600 7,616,000 56,724,600

หน้า : 7/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 410,000 410,000
    ค่าใช้สอย 410,000 410,000

รวม 410,000 410,000

หน้า : 8/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 902,640 602,000 1,504,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 902,640 602,000 1,504,640

งบดําเนินงาน 2,124,000 1,678,000 3,802,000
    ค่าตอบแทน 66,000 70,000 136,000

    ค่าใช้สอย 1,478,000 1,608,000 3,086,000

    ค่าวัสดุ 250,000 0 250,000

    ค่าสาธารณูปโภค 330,000 0 330,000

งบลงทุน 673,000 269,400 942,400
    ค่าครุภัณฑ์ 373,000 269,400 642,400

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000 0 300,000

รวม 3,699,640 2,549,400 6,249,040

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 310,000 150,000 460,000
    ค่าใช้สอย 310,000 150,000 460,000

รวม 310,000 150,000 460,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการพาณิชย์อื่น 
ๆ

รวม

งบดําเนินงาน 350,000 350,000
    ค่าใช้สอย 350,000 350,000

รวม 350,000 350,000

หน้า : 10/10


