
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบลงทุน 1,056,900 84,950 180,500 1,974,000 1,830,500
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 4,432,000 4,438,291 0 0 0 % 0

เงินอุด นุน า รับ นับ นุนโครงการ
อา ารกลางวัน

0 0 4,867,494 5,220,100 1.3 % 5,288,000

เงินอุด นุนเอกชน 960,000 865,000 0 0 0 % 0

เงินอุด นุน า รับ นับ นุนโครงการ
อา ารกลางวัน

0 0 826,000 1,033,900 -100 % 0

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

เงินอุด นุน า รับ นับ นุนโครงการ
อา ารกลางวัน

0 0 0 0 100 % 1,180,900

รวมเงินอุดหนุน 5,392,000 5,303,291 5,693,494 6,254,000 6,468,900
รวมงบเงินอุดหนุน 5,392,000 5,303,291 5,693,494 6,254,000 6,468,900

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 11,139,460.31 10,625,404.22 11,670,395.25 19,075,450 24,733,700
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 1,431,227.41 1,538,890 1,625,580 1,838,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 180,000 264,000 180,000 240,000 -100 % 0

เงินวิทยฐานะ 0 112,000 168,000 254,000 -100 % 0
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 350,709.68 432,000 532,400 -79.71 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 126,000 136,467.74 168,000 185,600 -77.37 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,061,227.41 2,402,067.42 2,573,580 3,050,000 150,000
รวมงบบุคลากร 2,061,227.41 2,402,067.42 2,573,580 3,050,000 150,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 71,800 18,800 12,300 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 71,800 18,800 12,300 10,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการ ร้างภมิคุ้มกันยาเ พติด
เด็กและเยาวชนนอก ถานศึกษา

0 199,960 199,998 200,000 0 % 200,000

โครงการกลไกท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพ
เด็กและเยาวชน

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมทักษะการเลนฟุตบอล 63,800 0 0 0 0 % 0

โครงการมอบทุนการศึกษาแกเด็กยากจน 0 0 0 130,000 -100 % 0

โครงการวันเด็กแ งชาติ 200,000 200,000 199,650 250,000 0 % 250,000

โครงการ งเ ริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
มุ ลิมตาบล ะเตงนอก

220,000 170,000 170,000 200,000 0 % 200,000
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โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา

2,550,900 2,540,700 1,638,000 1,640,300 -100 % 0

โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดร้อน 99,995 100,000 99,775 111,455 -100 % 0

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผ้นาและ
เครือขายเด็กและเยาวชนตาบล ะเตงนอก

0 49,950 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 3,134,695 3,260,610 2,307,423 2,581,755 800,000
ค่าวัสดุ

วั ดุการศึกษา 12,550 102,107 57,480 100,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 12,550 102,107 57,480 100,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 8,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 8,400
รวมงบดาเนินงาน 3,219,045 3,381,517 2,377,203 2,691,755 808,400

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ 5,280,272.41 5,783,584.42 4,950,783 5,741,755 958,400
รวมแผนงานการศึกษา 20,992,044.96 21,772,243.65 23,913,102.33 36,254,750 29,027,340
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 762,060 1,093,100 1,221,900 1,500,000 33.33 % 2,000,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 82,920 161,320 182,600 362,000 0 % 362,000

เงินประจาตาแ นง 18,000 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,919,935.71 2,659,180.62 3,149,899.35 3,400,000 24.85 % 4,245,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 724,752.84 968,578.67 1,121,282.14 1,500,000 2 % 1,530,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 3,507,668.55 4,900,179.29 5,693,681.49 6,822,000 8,197,000
รวมงบบุคลากร 3,507,668.55 4,900,179.29 5,693,681.49 6,822,000 8,197,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 0 0 30,000 83.33 % 55,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 27,160 7,050 12,760 40,000 25 % 50,000

คาเชาบ้าน 37,500 42,000 46,500 90,000 11.11 % 100,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 5,235 5,100 30,100 150,000 -36.67 % 95,000

รวมค่าตอบแทน 69,895 54,150 89,360 310,000 300,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 738,181.66 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 3,943,170.13 6,073,000 24.49 % 7,560,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการและคาลง
ทะเบียน

2,520 106,242 20,350 180,000 -16.67 % 150,000

คาใช้จายในการ ารวจข้อมลจานวน ัตว 0 0 0 0 100 % 2,600

โครงการเพิ่มประ ิทธิภาพพนักงานขับรถ 10,875 0 0 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 27,021.6 75,130.88 0 1,570,000 -4.46 % 1,500,000

รวมค่าใช้สอย 40,416.6 919,554.54 3,963,520.13 7,823,000 9,212,600
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 109,641 99,794 76,258 130,000 -23.08 % 100,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 89,114 99,911 179,830 160,000 -68.75 % 50,000

วั ดุกอ ร้าง 15,685 30,847 127,854.5 150,000 -66.67 % 50,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 77,200 8,400 99,765 200,000 -50 % 100,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 860,068.12 952,132.94 1,088,144.44 1,500,000 66.67 % 2,500,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย 0 9,900 0 35,000 -14.29 % 30,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 2,745 600 9,600 20,000 0 % 20,000
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วั ดุเครื่องแตงกาย 0 0 2,960 15,000 900 % 150,000

วั ดุคอมพิวเตอร 23,600 15,900 29,550 50,000 0 % 50,000

วั ดุอื่น 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,178,053.12 1,217,484.94 1,613,961.94 2,270,000 3,065,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 23,659.84 29,608.6 23,287.51 40,000 25 % 50,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 23,659.84 29,608.6 23,287.51 50,000 60,000
รวมงบดาเนินงาน 1,312,024.56 2,220,798.08 5,690,129.58 10,453,000 12,637,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้ทางาน 0 0 0 9,000 -22.22 % 7,000

เครื่องปรับอากาศแบบแยก วน 0 0 0 69,000 -100 % 0

ต้บานเลื่อนกระจก 0 0 0 0 100 % 16,000

ต้ลิ้นชักเ ล็กเก็บแบบฟอรม 15 ชั้น 0 0 0 0 100 % 17,000

โต๊ะทางาน 0 0 0 14,000 -100 % 0

โต๊ะทางานชนิดเ ล็ก 0 0 0 0 100 % 11,000

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

พวงข้างรถจักรยานยนต 25,000 0 28,000 0 0 % 0
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รถจักรยานยนต 0 50,500 0 168,000 -100 % 0

รถบรรทุกขยะ 2,380,000 2,390,000 0 0 0 % 0

รถบรรทุกดีเซล 0 0 0 0 100 % 854,000

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนละอองฝอย 0 0 0 0 100 % 90,000

เครื่องพน มอกควันแบบละอองฝอย (ULV) 90,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ต้ทาน้าร้อน-น้าเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 
ก๊อก

26,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 0 0 22,000 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก า รับงาน
ประมวลผล

0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ 0 0 0 0 100 % 7,500

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึก 
(Inkjet)

0 0 7,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร / LED ขาวดา 3,200 0 0 0 0 % 0

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV 0 0 0 0 100 % 2,500

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 658,333.66 825,862.71 0 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 357,480 300,000 -66.67 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,182,533.66 3,266,362.71 415,380 560,000 1,144,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ

โครงการติดตั้งกัน าด น้าอาคารศุนย
บริการ าธารณ ุขด้านเวชกรรมฟื้นฟ

36,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 36,000 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 3,218,533.66 3,266,362.71 415,380 560,000 1,144,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น 0 480,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 480,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 480,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 8,038,226.77 10,867,340.08 11,799,191.07 17,835,000 21,978,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

การขับเคลื่อนโครงการ ัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้า

0 0 0 0 100 % 15,300
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การขับเคลื่อนโครงการ ัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ ุีนัขบ้า

0 0 0 18,000 -100 % 0

คาใช้จายในการ ารวจข้อมลจานวน ัตว
และขึ้นทะเบียนจานวน ัตว ตามโครงการ
ัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรงพิษ ุนัข

บ้า

0 0 0 1,800 -100 % 0

โครงการ (Big cleaning day) น้าบ้าน นา
มอง

0 33,000 31,000 50,000 -30 % 35,000

โครงการ ( Big cleaning day) น้าบ้านนา
มอง

20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการคัดแยกขยะ 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่
ีเขียว

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการท้องถิ่นอา า ปลกปาเฉลิมพระ
เกียรติ จิตอา า ร้างปา รักษน้า

0 4,850 0 0 0 % 0

โครงการบริ ารจัดการศนยบริการ าธารณ
ุขด้านเวชกรรมฟื้นฟ เทศบาลเมือง ะเตง

นอกเครือขายโรงพยาบาลศนยยะลา
66,949 41,473.71 20,866 40,000 -25 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน าธารณ ุข 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้า 0 0 50,000 30,000 66.67 % 50,000

โครงการ งเ ริมการปลกต้นไม้ 0 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการ งเ ริมการลด ละ เลิก การใช้
ภาชนะโฟม

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมด้าน ิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมในการปฏิบัติงานด้านการจัด
เก็บขยะใ ้ ะอาดและปลอดภัย

0 0 0 0 100 % 35,000

โครงการอบรมใ ้ความร้การปฏิบัติงาน
ลกจ้างโครงการชาว ะเตงนอกรวมใจรักษา
ิ่งแวดล้อม

0 0 30,000 40,000 -100 % 0

โครงการอบรมใ ้ความร้การปฏิบัติงาน
ลกจ้างโครงการชาว ะเตงนอกรวมรักษา ิ่ง
แวดล้อม

20,000 15,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 106,949 94,323.71 131,866 279,800 245,300
รวมงบดาเนินงาน 106,949 94,323.71 131,866 279,800 245,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 34,250 34,250 0 0 0 % 0

เงินอุด นุน า รับการดาเนินงานตาม
โครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข

0 0 540,000 0 0 % 0

เงินอุด นุน า รับขับเคลื่อนโครงการ ัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้า

0 0 0 0 100 % 15,300

เงินอุด นุน า รับ ารวจข้อมลจานวน ัตว
และขึ้นทะเบียน ัตว

0 0 0 0 100 % 2,600
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เงินอุด นุนเอกชน

โครงการพระราชดาริ ด้าน าธารณ ุข 0 0 0 0 100 % 580,000

เงินอุด นุน า รับการดาเนินงานตาม
โครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข

0 0 0 560,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 34,250 34,250 540,000 560,000 597,900
รวมงบเงินอุดหนุน 34,250 34,250 540,000 560,000 597,900

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 141,199 128,573.71 671,866 839,800 843,200
รวมแผนงานสาธารณสุข 8,179,425.77 10,995,913.79 12,471,057.07 18,674,800 22,821,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวดี ังคมรมเย็น 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการผ้ งอายุจิตดี ชีวิตมี ุข 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาชีวิตผ้ด้อยโอกา 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพของผ้ งอายุ 0 0 15,725 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในพื้นที่
ตาบล ะเตงนอก

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการ งเ ริม นับ นุนชวยเ ลือกลุม
อาชีพผ้ด้อยโอกา บ้าน ธอ .

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

โครงการ งเ ริมอาชีพตัดเย็บเ ื้อผ้า ตรี 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ นับ นุนอุปกรณอานวยความ
ะดวกแกเด็กพิการ

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรม ิทธิและ น้าที่ ตรี 0 0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการอบรมใ ้ความร้ด้านอาชีพตางๆ 
า รับคนวางงาน

0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการอบรมใ ้ความร้ผ้ดแลคนพิการ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,725 300,000 140,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 15,725 300,000 140,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 15,725 300,000 140,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 15,725 300,000 140,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 2,091,859.35 2,412,660 2,798,447.41 3,100,000 22.58 % 3,800,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 271,500 405,800 379,687.09 430,000 16.28 % 500,000

เงินประจาตาแ นง 60,000 60,000 60,000 70,000 2.86 % 72,000

คาจ้างลกจ้างประจา 220,020 231,060 246,240 280,000 3.57 % 290,000

เงินเพิ่มตาง ๆของลกจ้างประจา 30,000 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 3,194,810.32 3,219,480.32 3,836,478.7 4,150,000 13.25 % 4,700,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 1,040,412.24 980,727.26 1,114,495.96 1,210,000 15.7 % 1,400,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 6,908,601.91 7,339,727.58 8,465,349.16 9,270,000 10,792,000
รวมงบบุคลากร 6,908,601.91 7,339,727.58 8,465,349.16 9,270,000 10,792,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 28,420 52,740 24,400 200,000 -25 % 150,000

คาเชาบ้าน 133,200 168,000 244,062 300,000 0 % 300,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 27,500 45,300 80,600 80,000 125 % 180,000

รวมค่าตอบแทน 189,120 266,040 349,062 610,000 660,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 129,757.46 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 370,513.2 1,799,000 16.73 % 2,100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคา
ลงทะเบียน

38,168 105,647 70,827.46 250,000 -20 % 200,000

โครงการดาเนินการ อบเขตที่ดิน 0 0 0 50,000 0 % 50,000
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โครงการดแลรักษาคระบายน้าและ ถานที่
าธารณะ

766,612.81 802,516.09 735,105.37 1,000 1,900 % 20,000

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองยะลา 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเพิ่มประ ิทธิภาพการปฏิบัติงาน 0 0 0 100,000 -70 % 30,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 42,939.07 36,430 38,350 790,000 1.27 % 800,000

รวมค่าใช้สอย 847,719.88 1,074,350.55 1,214,796.03 3,010,000 3,220,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 111,845 113,001 83,141 200,000 0 % 200,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 671,275 516,475 703,795 1,300,000 15.38 % 1,500,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 10,140 17,818 0 90,000 11.11 % 100,000

วั ดุกอ ร้าง 222,365 589,943.8 813,419 1,500,000 13.33 % 1,700,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 74,850 81,560 138,241.11 150,000 33.33 % 200,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 508,732.6 506,624.2 570,239.42 700,000 -14.29 % 600,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 100 % 20,000

วั ดุคอมพิวเตอร 5,950 18,480 9,250 40,000 25 % 50,000

วั ดุอื่น 43,750 11,535 59,450 180,000 -16.67 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 1,648,907.6 1,855,437 2,377,535.53 4,170,000 4,520,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 5,132.79 4,861.01 5,511.57 10,000 0 % 10,000
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คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 139,057.2 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 144,189.99 4,861.01 5,511.57 20,000 20,000
รวมงบดาเนินงาน 2,829,937.47 3,200,688.56 3,946,905.13 7,810,000 8,420,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้ทางาน 3,900 0 3,700 9,000 -11.11 % 8,000

เครื่องถายเอก าร 0 0 0 0 100 % 180,000

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 60,000 -100 % 0

ต้ล็อกเกอร 18 ชอง 0 0 0 0 100 % 16,000

ต้เ ล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 % 11,000

โต๊ะทางาน 0 0 9,300 14,000 -100 % 0

โต๊ะทางานเ ล็ก 9,600 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

พวงข้างรถจักรยานยนต 0 0 38,520 0 0 % 0

รถจักรยานยนต 0 0 110,000 0 0 % 0

ครุภัณฑกอ ร้าง

เครื่องผ มคอนกรีต 0 0 0 45,300 -100 % 0

เครื่อง กัดคอนกรีต 0 0 20,500 0 0 % 0
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล 0 0 19,300 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องฉีดน้าแรงดัน ง 0 0 23,500 0 0 % 0

เครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง 38,000 0 0 0 0 % 0

เตาแก๊ 0 0 0 0 100 % 19,800

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องขัดกระดาษทราย 0 0 5,300 0 0 % 0

เครื่องเจาะเ ล็ก 0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องเจียตั้งโต๊ะ 0 0 0 0 100 % 15,000

เครื่องอัดจารบี 0 0 0 30,000 -100 % 0

ชุดบล๊อกลมถอดล้อ 0 0 0 30,000 -100 % 0

ปั๊มลมพร้อม าย 0 0 30,000 0 0 % 0

แมแรงตะเฆ 0 0 1,500 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 0 0 0 60,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร All In One 0 0 0 0 100 % 138,000

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค า รับงาน
านักงาน

16,000 0 0 0 0 % 0
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เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดา ชนิด 
Network

0 0 0 0 100 % 8,900

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดา ชนิด 
Network า รับกระดาษขนาด A3

0 0 0 0 100 % 108,000

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ี ชนิด 
Network

0 0 0 0 100 % 10,000

เครื่อง ารองไฟฟ้า 0 0 0 5,000 -100 % 0

อุปกรณอานบัตรเอนกประ งค 0 0 0 1,400 -100 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 375,484.65 572,153.9 0 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 393,034.83 10,000 2,900 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 442,984.65 572,153.9 654,654.83 264,700 836,700
รวมงบลงทุน 442,984.65 572,153.9 654,654.83 264,700 836,700

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 10,181,524.03 11,112,570.04 13,066,909.12 17,344,700 20,048,700
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

กอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยอัลนร (มัรกั ) มที่ 3

940,000 0 0 0 0 % 0

กอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ถนนพงษเจริญ - ลังวัดตรีมิตร มที่ 9

2,413,600 0 0 0 0 % 0
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กอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติกคอนกรี 
ซอย ามัคคี 1 มที่ 9

185,000 0 0 0 0 % 0

กอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติกคอนกรีต 
ซอยเปาะเฮง มที่ 4

470,000 0 0 0 0 % 0

กอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติกคอนกรีต 
ซอยมุ ลิมปอเนาะ - ตะโล๊ะบอแร มที่ 6

0 1,165,000 0 0 0 % 0

กอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติกคอนกรีต 
ซอย ยามแก๊  มที่ 4

301,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยกิตติ มที่ 12

0 0 0 1,045,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยเจริญ วั ดิ์ มที่ 12

0 0 0 0 100 % 1,504,000

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยตะโล๊ะบอแร มที่ 6

0 0 0 1,059,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยนัดโต๊ะโมง 3 มที่ 4

0 0 0 0 100 % 1,532,900

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยนิบงบาร 3 มที่7

0 0 0 1,010,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยนิบงบาร 4 มที่ 7

0 0 0 0 100 % 1,367,400

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยปาลาจืองา มที่ 8

0 0 0 0 100 % 1,020,000
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โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยพงษเจริญ ถนนผังเมือง 4 ซอย 
24 มที่ 9

0 0 0 0 100 % 1,256,000

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยรวมเงิน มที่ 10

0 0 0 0 100 % 1,276,000

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยอัลนร ( ลังโรงเรียนฮาฟิทมัรกั ) 
มที่ 3

0 0 0 0 100 % 1,134,000

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยโอเอ็กโอ มที่ 1

0 0 0 0 100 % 834,000

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ถนนพงษเจริญ - ลังวัดตรีมิตร มที่ 
9

0 0 0 1,297,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ถนน ายพงยือไร - มลายบางกอก 
มที่ 11

0 0 0 1,050,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยโปลีบีนา 2 มที่ 1

0 0 0 0 100 % 383,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยมุ ลิมพัฒนา มที่ 3

0 0 0 1,007,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยฮาปีเซาะ มที่ 11

0 0 0 0 100 % 303,400
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ถนนโปลีบีนา 3 มที่ 1

0 0 0 426,900 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ายลางา - ปายอ มที่ 5

0 0 0 0 100 % 1,006,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
พร้อมคระบายน้า ถนน ายเอ พี มที่ 13

0 0 0 0 100 % 1,499,000

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ซอยกแตบือแร มที่ 2

0 0 0 998,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ซอยดาโอ๊ะเจ๊ะนิ มที่ 8

0 0 0 996,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ซอยตะโล๊ะบอแร - กาปงกรีแย 
มที่ 6

0 0 0 0 100 % 508,000

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ซอยตักวา 4 มที่ 4

0 0 0 439,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ซอยปอเนาะ - กแบปตะ มที่ 11

0 0 0 0 100 % 408,000

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ซอยรวมเงิน มที่ 10

0 0 0 0 100 % 813,000

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ซอยริมคลอง ถนนผังเมือง 4 ซอย 
12 มที่ 10

0 0 0 511,000 -100 % 0
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โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ซอยลักษมาน 7 มที่ 3

0 0 0 613,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ซอย ะยี ะรง มที่ 5

0 0 0 635,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ซอยเอ พีพาราว้ด มที่ 7

0 0 0 995,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีตพร้อมคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยฮิเล มที่ 2

0 0 0 0 100 % 1,521,000

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีตพร้อมคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ถนนผังเมือง 4 ซอย 2 มที่ 1

0 0 0 0 100 % 522,000

โครงการกอ ร้างถนนแอ ฟัลทติกคอนกรีต 
ซอยประดิษฐบารุง มที่ 10

0 0 0 960,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างอาคารเอนกประ งค มที่ 
6

0 0 0 0 100 % 2,273,000

โครงการซอมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปา มบ้าน แบบบาดาลขนาดใ ญ ม
ที่ 1

0 0 0 0 100 % 1,300,000

โครงการซอมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปา มบ้าน แบบบาดาลขนาดใ ญ ม
ที่ 13

0 0 0 0 100 % 1,300,000
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โครงการซอมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปา มบ้าน แบบบาดาลขนาดใ ญ ม
ที่ 8

0 0 0 0 100 % 134,000

โครงการซอมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปา มบ้าน แบบผิวดินขนาดใ ญมาก 
มที่ 5

0 0 0 0 100 % 320,000

โครงการติดตั้งไฟ ัญญาณควบคุมการ
จราจร มที่ 4 และ มที่ 9

0 0 0 955,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนน ินคลุก ซอยต้นไผ ม
ที่ 4

0 0 0 262,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนน ินคลุก ซอยมะ า
เมาะ มที่ 8

0 0 0 0 100 % 183,000

โครงการบุกเบิกถนน ินคลุก ซอย ุชาดา 
มที่ 4

0 0 0 220,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนน ินคลุก ซอย ลัง
อนามัยนิบงบาร 1 มที่ 7

0 0 0 0 100 % 104,000

โครงการปรับปรุงและซอมแซม ถนนลัก
ษมาน มที่ 3

0 0 0 860,000 -100 % 0

บุกเบิกถนน ินคลุก ซอยปิต ะนอ-บาโง
ยตือเงาะ(โรงอิฐ) มที่ 1

128,000 0 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 1/9/2563  14:01:14 น้า : 50/67



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง

21,220 0 210,000 500,000 10.46 % 552,300

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,458,820 1,165,000 210,000 15,838,900 23,054,000
รวมงบลงทุน 4,458,820 1,165,000 210,000 15,838,900 23,054,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 161,685.87 294,171.37 0 0 0 % 0

เงินอุด นุน วนราชการ 0 0 380,505.02 200,000 150 % 500,000

รวมเงินอุดหนุน 161,685.87 294,171.37 380,505.02 200,000 500,000
รวมงบเงินอุดหนุน 161,685.87 294,171.37 380,505.02 200,000 500,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 4,620,505.87 1,459,171.37 590,505.02 16,038,900 23,554,000

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการชาว ะเตงนอกรวมใจรักษา ิ่งแวด
ล้อม

2,701,854.97 2,541,838.57 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,701,854.97 2,541,838.57 0 0 0
รวมงบดาเนินงาน 2,701,854.97 2,541,838.57 0 0 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

รถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย 0 0 0 0 100 % 4,238,000

รถบรรทุกขยะแบบ 6 ล้อ แบบอัดท้าย 0 0 0 4,550,000 -100 % 0

รถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร 0 0 3,490,000 4,400,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 3,490,000 8,950,000 4,238,000
รวมงบลงทุน 0 0 3,490,000 8,950,000 4,238,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,701,854.97 2,541,838.57 3,490,000 8,950,000 4,238,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 17,503,884.87 15,113,579.98 17,147,414.14 42,333,600 47,840,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการคายคุณธรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนาวิถีชีวิตพอเพียง ชุมชน

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการชวยเ ลือประชาชนตามอานาจ
น้าที่ขององคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 300,000
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โครงการประชุมชี้แจงและศึกษาดงานกอง
ทุน วั ดิการชุมชน

0 0 279,740 0 0 % 0

โครงการประชุมชี้แจงและศึกษาดงานกอง
ทุน วั ดิการ ังคม

0 0 0 200,000 -50 % 100,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประ ิทธิภาพและ
ศึกษาดงานของคณะกรรมการชุมชนใน
พื้นที่ตาบล ะเตงนอก

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงานการ ร้าง
ความร้ใน ลักการมี วนรวมในระบอบ
ประชาธิปไตยแกประชาชนในพื้นที่ตาบล ะ
เตงนอก

0 399,370 0 0 100 % 250,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงานการ ร้าง
ความร้ใน ลักการมี วนรวมระบอบ
ประชาธิปไตยแกประชาชนในพื้นที่ตาบล ะ
เตงนอก

381,630 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในพื้นที่
ตาบล ะเตงนอก

0 0 16,200 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพ ตรี 0 0 147,990 30,000 66.67 % 50,000

โครงการลดความรุนแรงในครอบครัว 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการ งเ ริม นับ นุนชวยเ ลือกลุม
อาชีพ/กลุม ตรี/กลุมตางๆ ในพื้นที่ตาบล
ะเตงนอก

0 0 312,200 30,000 -100 % 0
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โครงการ งเ ริมใ ้มีการจัดตั้ง กรณ
ชุมชนในตาบล ะเตงนอก

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการ งเ ริมอาชีพคนพิการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ งเ ริมอาชีพผ้ด้อยโอกา 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการ งเ ริมอาชีพ า รับ ตรีมาย 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการ นับ นุนใ ้นักเรียนนักศึกษาเข้า
ทางานชวงปิดภาคเรียน

0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

โครงการ ารวจข้อมลพื้นฐานในครัวเรือน
ในพื้นที่ตาบล ะเตงนอก

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการ ารวจพื้นที่ขยายผลจัดตั้งศนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ งเ ริมอาชีพผ้ ง
อายุและข้อมลโรงเรียนผ้ งอายุ

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการอบรมใ ้ความร้การจัด วั ดิการ
อุด นุนเด็กแรกเกิด

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมใ ้ความร้ดแลคนพิการ 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 381,630 399,370 756,130 920,000 1,200,000
รวมงบดาเนินงาน 381,630 399,370 756,130 920,000 1,200,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 381,630 399,370 756,130 920,000 1,200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 381,630 399,370 756,130 920,000 1,200,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 396,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 30,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 126,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 0 876,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 876,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,040

คาเชาบ้าน 0 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 65,040
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเ มาบริการ 0 0 0 0 100 % 768,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเ พติด ะเตง
นอกคัพ

347,790 371,484 0 390,000 2.56 % 400,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเ พติด ะเตง
นอกคัพ

0 0 389,901 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน ะเตง
นอก ฟุตซอลลีกคัพ

0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการจ้างผ้นาเต้นแอโรบิค 76,590 76,820 79,200 0 0 % 0

โครงการจ้างเ มายามรักษาความปลอดภัย 0 383,870.95 385,000 0 0 % 0

โครงการบริ ารจัดการศนยวิทยาศา ตร
การกีฬา

318,290.29 307,096.76 259,225.05 0 0 % 0

โครงการบริ ารจัดการศีนย ร้าง รรค
รรษา

71,080.64 16,483.86 0 0 0 % 0

โครงการบริ ารจัดการ นามกีฬา มที่ 8 0 147,225.8 112,000 0 0 % 0

โครงการ งเ ริมการเต้นแอโรบิคประกอบ
อุปกรณ

0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการ งเ ริมและ นับ นุนการ งนัก
กีฬาเข้ารวมแขงขันกับองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น รือ นวยงานอื่นๆ

0 0 0 170,000 -58.82 % 70,000
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โครงการ งเ ริม นับ นุนการ งนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬากับองคกรปกครอง
วนท้องถิ่น รือ นวยงานอื่น

49,775 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดร้อน 0 0 29,964 0 100 % 30,000

โครงการอบรมทักษะกีฬา ความเป็นเลิศ 0 53,200 0 60,000 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 863,525.93 1,356,181.37 1,255,290.05 620,000 1,478,000
ค่าวัสดุ

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 40,000 -25 % 30,000

วั ดุกอ ร้าง 0 0 0 0 100 % 10,000

วั ดุการเกษตร 0 0 0 0 100 % 10,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 100 % 10,000

วั ดุกีฬา 26,208 58,298 58,337 50,000 160 % 130,000

รวมค่าวัสดุ 26,208 58,298 58,337 90,000 190,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 50,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 8,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 58,400
รวมงบดาเนินงาน 889,733.93 1,414,479.37 1,313,627.05 710,000 1,791,440
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

ถังน้า 0 0 0 0 100 % 8,300

ถังน้า แบบพลา ติก ขนาดความจุ 2,000 
ลิตร

0 0 0 19,200 -100 % 0

พัดลม 0 0 0 0 100 % 12,000

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่อง บน้าแบบ อยโขง มอเตอรไฟฟ้า 0 0 0 20,000 -100 % 0

ถังน้าขนาดความจุ 1,500 ลิตร 0 0 0 800 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คลเลอรน้าแ ตนเล 0 0 0 0 100 % 21,000

เครื่องตัด ญ้า 0 0 0 0 100 % 13,000

เครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 0 9,500 -100 % 0

เครื่องตัด ญ้าแบบข้อออน 0 0 0 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑกีฬา

เครื่องนวด ลายไขมัน 0 0 0 180,000 -100 % 0

จักรยานนั่งปั่นออกกาลังขา 0 0 0 60,000 -100 % 0

จานทวิ ต 0 0 0 14,400 -100 % 0

ที่พักนักกีฬา 0 0 0 0 100 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ลกตุ้มแกวงตัว 0 0 0 30,000 -100 % 0

อุปกรณดึงกล้ามเนื้อแขนค 0 0 0 50,000 -100 % 0

อุปกรณเดินอากาศค 0 0 0 42,000 -100 % 0

อุปกรณบริ ารเอว 3 คน 0 0 0 30,000 -100 % 0

อุปกรณบารโ นยกตัวค 0 0 0 25,000 100 % 50,000

อุปกรณม้าโยกบริ าร น้าท้อง 0 0 0 30,000 100 % 60,000

ครุภัณฑอื่น

ที่พักนักกีฬาฟุตบอล 0 0 79,000 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 100,000 -70 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 79,000 621,900 254,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาถมดิน

โครงการถมดิน นามกีฬา มที่ 6 0 0 1,993,000 3,000,000 -100 % 0

โครงการถมดิน นามกีฬา มที่ 8 0 0 0 0 100 % 2,379,000

อาคารตาง ๆ

โครงการกอ ร้างป้ายชื่อพร้อมรั้ว นามกีฬา
มที่ 8

0 0 0 0 100 % 2,000,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปการ

โครงการกอ ร้างตาขายเ ล็กดัด นามฟุต
ซอลกลางแจ้ง นามกีฬา มที่ 8

0 0 0 60,000 275 % 225,000

โครงการกอ ร้าง กอรบอรดในโรง
ยิมเนเซี่ยม นามกีฬา มที่ 8

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้าง กอรบอรด นามฟุตบอล 
นามกีฬา มที่ 8

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้าง กอรบอรด นาม
วอลเลยบอล นามกีฬา มที่ 8

0 0 0 10,000 -100 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง

คาซอมแซมรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง
กอ ร้าง

0 0 0 40,000 1,390 % 596,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,993,000 3,190,000 5,200,000
รวมงบลงทุน 0 0 2,072,000 3,811,900 5,454,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 0 665,817.37 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 665,817.37 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 665,817.37 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 889,733.93 2,080,296.74 3,385,627.05 4,521,900 8,121,740
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 159,180

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 39,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 0 198,480
รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 198,480

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการ ธ ถิตในดวงใจ ปวงประชาพร้อม
น้อมนาพระราชดาริ

440,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกวนอาซรอ ัมพันธ 0 0 70,408 100,000 0 % 100,000

โครงการฝึกอบรมทักษะการอานอัลกุรอาน
และภาษาอา รับ า รับประชาชน

0 0 50,000 50,000 -40 % 30,000

โครงการรอมฎอน ันติ ุข 0 330,000 329,995 0 100 % 300,000

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนร้วิถีชีวิตมุ ลิม 0 0 0 250,000 -20 % 200,000

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนร้วิถึชีวิตมุ ลิม 190,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการวัฒนธรรม ัมพันธ 0 0 142,550 150,000 -33.33 % 100,000

โครงการวัน ารทเดือน ิบ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการ งเ ริมการถือศีลอดของศา นา
อิ ลาม

329,792 0 0 0 0 % 0

โครงการ งเ ริมคุณธรรมกตัญญตอผ้ ง
อายุ

179,954 175,615 179,370 0 100 % 180,000

โครงการ งเ ริมประเพณีวันเข้าพรรษา 0 50,000 0 50,000 0 % 50,000

โครงการ ืบ านประเพณีลอยกระทง 34,990 231,295 247,642 255,000 0 % 255,000

โครงการอนุรักษภมิปัญญาการตกแตงเรือ
พระ

50,000 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประชาชน
ในพื้นที่ตาบล ะเตงนอก

95,306 348,953 0 200,000 0 % 200,000

โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดร้อน 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,320,042 1,135,863 1,019,965 1,105,000 1,645,000
รวมงบดาเนินงาน 1,320,042 1,135,863 1,019,965 1,105,000 1,645,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑอื่น

ชุดถาดรองอาบน้าศพ 0 0 0 0 100 % 600,000

ที่อาบน้าศพมุ ลิมแบบ แตนเล 0 0 0 86,668 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 86,668 600,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปการ

โครงการกอ ร้างศาลาที่พักประจากโบร 
(แบบเคลื่อนที่)

0 0 0 86,668 -30.77 % 60,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 86,668 60,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 173,336 660,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1,320,042 1,135,863 1,019,965 1,278,336 2,503,480
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,209,775.93 3,216,159.74 4,405,592.05 5,800,236 10,625,220

วันที่พิมพ : 1/9/2563  14:01:15 น้า : 63/67



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

11,000 52,800 0 70,000 42.86 % 100,000

โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกร 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการ งเ ริม นับ นุนชวยเ ลือกลุม
อาชีพ/กลุม ตรี/กลุมตางๆ ในพืนที่ตาบล
ะเตงนอก

38,165 0 0 0 0 % 0

โครงการ งเ ริมอาชีพกลุมเพาะเ ็ด 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการ งเ ริมอาชีพกลุมเลี้ยงแพะ 0 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการ งเ ริมอาชีพการเพาะเ ็ด 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการ งเ ริมอาชีพเตย นาม 0 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการ นับ นุนน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อแก้ไข
ปัญ านาร้าง

24,614 900 0 0 0 % 0

โครงการ นับ นุนศนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร

0 92,890 0 80,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 73,779 146,590 0 210,000 160,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วั ดุการเกษตร 5,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 5,000 0 0 0 0
รวมงบดาเนินงาน 78,779 146,590 0 210,000 160,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

โครงการเงินอุด นุนศนยบริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามโครงการ ง
เ ริมและ นับ นุนอาชีพเกษตรกรชาวนา

0 0 0 0 100 % 495,900

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 495,900
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 495,900

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 78,779 146,590 0 210,000 655,900
รวมแผนงานการเกษตร 78,779 146,590 0 210,000 655,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการชุมชุนทองเที่ยว OTOP 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการตลาดประชารัฐ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 150,000 100,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 150,000 100,000
รวมงานตลาดสด 0 0 0 150,000 100,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 150,000 100,000
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชาระ นี้เงินต้น 2,267,718.21 3,156,966.17 3,319,773.39 3,403,000 4.29 % 3,548,939

คาชาระดอกเบี้ย 1,026,280.52 1,106,881.06 944,073.84 986,115 -27.31 % 716,856

เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม 577,891 744,646 816,419 922,200 3.34 % 953,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 33,058 100,000 0 % 100,000

เงิน มทบกองทุน วั ดิการชุมชน 0 0 0 0 100 % 100,000

เบี้ยยังชีพผ้ งอายุ 18,224,100 19,122,000 20,101,100 21,329,200 25.75 % 26,821,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,670,400 5,112,000 5,444,000 5,668,000 54.17 % 8,738,400

เบี้ยยังชีพผ้ปวยเอด 128,000 130,000 124,000 180,000 0 % 180,000

ารองจาย 455,651 652,430 128,134.82 900,000 0 % 900,000

รายจายตามข้อผกพัน 944,185.26 929,957.54 0 0 0 % 0

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

คาบารุง ันนิบาตเทศบาล 0 0 89,394.22 200,000 -47.5 % 105,000

เงิน มทบกองทุน วั ดิการชุมชน 0 0 0 400,000 -100 % 0

เงิน มทบระบบ ลักประกัน ุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

0 0 862,056 900,000 0 % 900,000

เงินชวยพิเศษ 0 180,090 0 0 100 % 100,000

เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

1,034,089.08 1,096,996.08 967,098.08 1,148,064 6.96 % 1,227,956

รวมงบกลาง 29,328,315.07 32,231,966.85 32,829,107.35 36,166,579 44,421,351
รวมงบกลาง 29,328,315.07 32,231,966.85 32,829,107.35 36,166,579 44,421,351
รวมงบกลาง 29,328,315.07 32,231,966.85 32,829,107.35 36,166,579 44,421,351

รวมแผนงานงบกลาง 29,328,315.07 32,231,966.85 32,829,107.35 36,166,579 44,421,351
รวมทุกแผนงาน 103,144,260.92 114,383,990.32 119,876,441.98 180,498,085 199,893,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 915,840 898,944 915,840 915,840 0 % 915,840

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก 234,000 229,200 234,000 234,000 0 % 234,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 234,000 229,200 234,000 234,000 0 % 234,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

328,320 326,926.43 328,320 328,320 0 % 328,320

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น

2,160,000 2,059,200 2,039,040 2,080,960 9.61 % 2,280,960

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,872,160 3,743,470.43 3,751,200 3,793,120 3,993,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 4,442,230.74 4,618,005.14 5,745,083.22 6,168,500 34.72 % 8,310,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 738,053.33 782,725.46 878,240 1,150,700 -20.02 % 920,291

เงินประจาตาแ นง 274,430 235,851.61 255,551.61 432,500 -27.31 % 314,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมือง ะเตงนอก
อาเภอเมืองยะลา    จัง วัดยะลา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจ้างลกจ้างประจา 220,020 231,060 242,400 295,000 -6.52 % 275,760

เงินเพิ่มตาง ๆของลกจ้างประจา 30,000 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 3,811,347.09 4,034,586.43 4,024,807 4,363,500 5.64 % 4,609,538

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 1,376,289.67 1,401,629.33 1,344,461.5 1,895,000 -28.78 % 1,349,540

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 10,892,370.83 11,333,857.97 12,520,543.33 14,335,200 15,809,769
รวมงบบุคลากร 14,764,530.83 15,077,328.4 16,271,743.33 18,128,320 19,802,889

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

26,250 121,400 378,900 400,000 0 % 400,000

คาเบี้ยประชุม 7,309 7,312.5 6,685 15,000 0 % 15,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 73,360 88,860 44,120 90,000 -44.44 % 50,000

คาเชาบ้าน 268,800 259,500 367,800 500,000 0 % 500,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 88,480 124,400 75,450 70,000 0 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 464,199 601,472.5 872,955 1,075,000 1,035,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 533,054.65 289,326.29 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 481,016.99 1,050,000 -23.81 % 800,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 27,650 57,110 29,315 50,000 -40 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาชดใช้คาเ ีย าย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคา
ลงทะเบียน

244,983 328,931.94 447,621.38 550,000 -27.27 % 400,000

คาใช้จายในการประชุมชาวบ้านเพื่อกิจการ
ของเทศบาล

14,950 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 37,800 1,500,000 133.33 % 3,500,000

คาใช้จายในการ ารวจความพึงพอใจของผ้
รับบริการ

20,000 0 0 20,000 150 % 50,000

โครงการ รักน้า รักปา รักษาแผนดิน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีและวัน าคัญตางๆ 0 20,335 33,459 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดทารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการประจาปี

210,000 0 0 20,000 1,900 % 400,000

โครงการพัฒนาบุคลากร 14,400 22,170 31,000 50,000 0 % 50,000

โครงการ งเ ริมคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการ ารวจแนวเขตพื้นที่เพื่อปรับปรุง
ระบบงานทะเบียนราษฎร

426,483.84 193,530 0 0 0 % 0

โครงการอบรมบุคลากรเพื่อตอต้าน
คอรัปชั่น

39,750 0 0 60,000 0 % 60,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 25,325.95 66,766.73 0 1,250,000 -28 % 900,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมค่าใช้สอย 1,556,597.44 978,169.96 1,060,212.37 4,660,000 6,290,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 272,901.25 251,683.7 258,160 300,000 0 % 300,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 39,770 48,780 17,350 50,000 0 % 50,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 9,345 69,945 14,300 40,000 0 % 40,000

วั ดุกอ ร้าง 26,770 5,625 34,894 40,000 0 % 40,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 85,690 69,670 40,750 60,000 66.67 % 100,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 541,388.96 248,956.5 133,703.37 300,000 -33.33 % 200,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย 0 0 0 3,000 566.67 % 20,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 45,862 521,256 461,901 500,000 -20 % 400,000

วั ดุคอมพิวเตอร 78,870 94,250 141,130 150,000 0 % 150,000

วั ดุอื่น 0 0 12,390 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 1,100,597.21 1,310,166.2 1,114,578.37 1,493,000 1,330,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 700,686.44 801,964.44 881,394.35 1,000,000 -10 % 900,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 141.24 5,148.84 11,264.96 25,000 -40 % 15,000

คาบริการโทรศัพท 25,786.93 29,410.53 33,078.17 50,000 0 % 50,000

คาบริการไปรษณีย 31,320 35,716 39,977 190,000 -47.37 % 100,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 44,940 283,286.23 253,761.2 250,000 0 % 250,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 802,874.61 1,155,526.04 1,219,475.68 1,515,000 1,315,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบดาเนินงาน 3,924,268.26 4,045,334.7 4,267,221.42 8,743,000 9,970,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง 0 0 0 0 100 % 24,000

เก้าอี้ทางาน 18,500 0 22,800 14,000 142.86 % 34,000

เก้าอี้ทางาน (นักบริ าร) 0 6,500 0 0 0 % 0

เก้าอี้อเนกประ งค 0 0 0 25,000 70 % 42,500

เครื่องดดฝุน 0 0 0 0 100 % 14,000

เครื่องถายเอก าร 0 0 209,000 210,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 376,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยก วน (ราคารวม
ติดตั้ง)

0 0 0 0 100 % 168,000

เครื่อง บน้า 0 0 0 6,500 -100 % 0

ต้บานทึบเ ล็ก 0 0 0 0 100 % 7,500

ต้บานเลื่อนกระจก 7,000 0 0 7,000 -100 % 0

ต้เ ล็ก 4 ลิ้นชัก 4,850 0 0 0 100 % 15,000

เต้นท 0 0 0 0 100 % 75,000

โต๊ะโครงเ ล็ก 0 0 0 10,800 -100 % 0

โต๊ะทางาน 0 0 14,550 28,000 85.71 % 52,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โต๊ะทางาน (นักบริ าร) 0 20,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทางานผ้บริ าร 18,000 0 0 0 0 % 0

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ 6,000 0 0 0 0 % 0

โต๊ะ มบชา 8,500 0 0 20,000 -100 % 0

โต๊ะ ้องประชุม 0 18,500 0 0 0 % 0

ถังน้า 0 0 0 18,100 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ไมโครโฟนตั้งโต๊ะพร้อมลาโพง 0 0 0 0 100 % 21,000

ลาโพงเคลื่อนที่แบบคพร้อมไมโครโฟนไร้
าย

0 0 0 0 100 % 25,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายรปดิจิตอล 0 49,500 0 13,600 -100 % 0

เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร 0 0 25,500 28,200 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ถังน้า 0 0 0 1,400 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 22,000 0 63,200 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร All In One า รับงาน
านักงาน

0 0 0 51,000 100 % 102,000

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก า รับงาน
ประมวล

0 0 0 66,000 0 % 66,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร รือ 
LED ี

0 0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ/แฟกซ/ถายเอก าร/ แกน 10,800 0 10,400 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก (Inkjet Printer) 
า รับกระดาษ A3

0 0 0 18,900 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดา (18 
น้า/นาที)

0 0 0 0 100 % 18,200

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 น้า/นาที)

0 0 0 0 100 % 10,000

เครื่องพิมพ ีแบบฉีด มึก 0 0 0 2,100 -100 % 0

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 5,000 200 % 15,000

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค 
(Smart Card Reader)

0 0 0 3,500 -100 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 197,305 172,626.01 0 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 472,137.96 100,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 292,955 267,126.01 817,587.96 1,020,100 689,200
รวมงบลงทุน 292,955 267,126.01 817,587.96 1,020,100 689,200

รวมงานบริหารทั่วไป 18,981,754.09 19,389,789.11 21,356,552.71 27,891,420 30,462,089
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมือง ะ
เตงนอก

0 0 28,554 50,000 -20 % 40,000

โครงการปรับปรุงแผนชุมชนและพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน

0 0 0 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 28,554 100,000 80,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 28,554 100,000 80,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 28,554 100,000 80,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 1,680,335.99 2,040,802.06 1,789,918.39 2,300,000 39.13 % 3,200,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 258,480 312,680 361,020 442,200 13.07 % 500,000

เงินประจาตาแ นง 103,200 103,200 85,248.39 130,000 0 % 130,000

คาจ้างลกจ้างประจา 438,300 460,800 486,000 550,000 0 % 550,000

เงินเพิ่มตาง ๆของลกจ้างประจา 60,000 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 878,600 1,646,697.4 1,737,600 2,035,000 3.19 % 2,100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 288,490 557,385.31 568,870 740,000 8.11 % 800,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 3,707,405.99 5,181,564.77 5,088,656.78 6,257,200 7,340,000
รวมงบบุคลากร 3,707,405.99 5,181,564.77 5,088,656.78 6,257,200 7,340,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 28,440 98,160 216,210 150,000 -33.33 % 100,000

คาเชาบ้าน 66,100 71,500 36,000 50,000 100 % 100,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 80,290 125,900 162,150 180,000 -44.44 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 174,830 295,560 414,360 410,000 330,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 283,146.12 41,096.76 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 100,656.13 1,465,000 9.22 % 1,600,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน 150,448 243,275.5 245,085 380,000 5.26 % 400,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ิน

766,358.42 556,309.36 408,434 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบารุงรักษาและซอมแซม 1,650 13,004.24 16,609.31 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,201,602.54 853,685.86 770,784.44 1,915,000 2,050,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 140,833.8 142,563.85 179,500.6 230,000 8.7 % 250,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 1,650 10,000 0 % 10,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 20,000 0 34,325 30,000 0 % 30,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 0 0 16,400 20,000 0 % 20,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 15,019.2 17,608.4 11,049.8 40,000 0 % 40,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 30,000 233.33 % 100,000

วั ดุคอมพิวเตอร 69,350 97,100 147,800 150,000 0 % 150,000

วั ดุอื่น 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 245,203 257,272.25 390,725.4 510,000 610,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 4,397.7 3,627.32 3,940.3 10,000 0 % 10,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 26,322 26,322 23,020.41 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 30,719.7 29,949.32 26,960.71 40,000 40,000
รวมงบดาเนินงาน 1,652,355.24 1,436,467.43 1,602,830.55 2,875,000 3,030,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้ทางาน 0 0 31,350 18,000 177.78 % 50,000

เครื่องถายเอก าร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา 
และ ี)

0 0 0 0 100 % 320,000

เครื่องถายเอก ารระบบดิจิตอล 0 0 0 210,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ 13,000 บีทีย 0 0 0 23,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทีย 0 0 0 47,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ 40,000 บีทีย 0 0 0 102,400 -100 % 0

ต้นิรภัย 0 0 21,500 0 0 % 0

ต้เ ล็ก 4 ลิ้นชัก 0 15,800 0 0 0 % 0

ต้เ ล็กเก็บเอก าร 2 บานทึบ 0 5,500 0 0 0 % 0

โต๊ะทางาน 0 0 0 45,000 11.11 % 50,000

โต๊ะทางานเ ล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 0 21,750 0 0 % 0

โต๊ะเ ล็กขนาด 4 ฟุต 0 0 9,700 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพดิจิตอล 0 0 0 27,200 -26.47 % 20,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 0 0 87,200 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน 
(จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 68,000

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก า รับงาน
านักงาน

0 0 0 0 100 % 16,000

เครื่องปริ้น (Multifunction) 0 0 0 0 100 % 7,500

เครื่องปริ้น (เลเซอร รือ LED ขาวดา) 0 0 0 0 100 % 10,400

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED ขาวดา 0 0 7,800 0 0 % 0

เครื่องพิมพมัลติฟังชั่น 17,000 0 0 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 11,200 14,500 0 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 42,850 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,200 35,800 222,150 522,600 571,900
รวมงบลงทุน 28,200 35,800 222,150 522,600 571,900

รวมงานบริหารงานคลัง 5,387,961.23 6,653,832.2 6,913,637.33 9,654,800 10,941,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 24,369,715.32 26,043,621.31 28,298,744.04 37,646,220 41,483,989
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ

วั ดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 130,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 130,000 0
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 130,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 130,000 0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 0 22,200 100,000 -30 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 22,200 100,000 70,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ โรค
ติดเชื้อไวรั โคโรนา 2019 รือโรคโควิด 
19

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ชวงเทศกาลตางๆ

19,440 19,845 17,370 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
าธารณภัย

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรม (ทบทวน) อปพร. ทม. ะ
เตงนอก

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรม งเ ริมความร้เกี่ยวกับ
าธารณภัยและการป้องกันภัย

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรม ลัก ตรจัดตั้ง อปพร.ทม
. ะเตงนอก

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 19,440 19,845 17,370 1,210,000 310,000
ค่าวัสดุ

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 100 % 100,000

วั ดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 0 100 % 150,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง 81,250 99,700 0 250,000 -40 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 81,250 99,700 0 250,000 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบดาเนินงาน 100,690 119,545 39,570 1,560,000 780,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้ทางาน 0 0 0 13,500 -100 % 0

เครื่องดดฝุน 0 0 0 14,000 -100 % 0

โต๊ะทางาน 0 0 0 21,000 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องวงจรปิด 0 0 0 0 100 % 597,300

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร 0 0 0 130,000 -100 % 0

รถบรรทุกน้าดับเพลิงแบบเอนกประ งค 0 4,345,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 0 0 0 6,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร All In One า รับงาน
านักงาน

0 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดา (18 
น้า/นาที)

0 0 0 2,600 -100 % 0

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 5,000 -100 % 0

จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 0 0 0 2,800 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑอื่น

แผงกั้นจราจร 0 0 0 40,000 -100 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 4,345,000 0 351,900 597,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง

โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทา าธารณภัย

0 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 200,000
รวมงบลงทุน 0 4,345,000 0 351,900 797,300

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 100,690 4,464,545 39,570 1,911,900 1,577,300
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 100,690 4,464,545 39,570 2,041,900 1,577,300

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 1,109,550.94 1,175,895.48 1,256,220 1,444,900 2.24 % 1,477,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 120,000 120,000 117,500 180,000 -33.33 % 120,000

เงินประจาตาแ นง 225.8 0 21,000 60,000 -50 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,558,974.18 1,798,578.7 1,984,740 2,530,000 -81.69 % 463,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 599,639.34 683,114.35 739,766.66 875,800 -83.44 % 145,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 3,388,390.26 3,777,588.53 4,119,226.66 5,090,700 2,235,480
รวมงบบุคลากร 3,388,390.26 3,777,588.53 4,119,226.66 5,090,700 2,235,480

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,980 0 29,940 10,000 -24.4 % 7,560

คาเชาบ้าน 67,000 118,000 128,500 202,000 -10.89 % 180,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0 6,000 7,800 35,000 -58.86 % 14,400

รวมค่าตอบแทน 74,980 124,000 166,240 277,000 221,960
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 320 311,285.99 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,651,223.89 3,351,045 -89.56 % 350,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาเชาอาคารและที่ดิน 392,400 368,500 362,100 411,600 -100 % 0

คาเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน 201,729.58 219,087 238,320 250,000 -40 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบารุงรักษาและซอมแซม 9,740 23,150 12,510 50,000 -80 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 604,189.58 922,022.99 2,264,153.89 4,062,645 520,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 147,916 179,986 228,507 180,000 -44.44 % 100,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 47,910 9,990 48,715.4 100,000 -90 % 10,000

วั ดุกอ ร้าง 63,579 153,939.6 236,055 150,000 -93.33 % 10,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0 0 1,084.6 100,000 -40 % 60,000

วั ดุการเกษตร 7,061 35,295 21,476 50,000 -70 % 15,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 29,112 49,982 39,954 65,000 -69.23 % 20,000

วั ดุคอมพิวเตอร 48,760 67,390 47,150 90,000 -66.67 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 344,338 496,582.6 622,942 735,000 245,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 6,914.4 8,160.89 3,754.63 15,000 -60 % 6,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 0 0 8,206.9 35,000 -76 % 8,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,914.4 8,160.89 11,961.53 50,000 14,400
รวมงบดาเนินงาน 1,030,421.98 1,550,766.48 3,065,297.42 5,124,645 1,001,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้คอมพิวเตอร 0 3,900 0 2,000 -100 % 0

เก้าอี้ทางาน 4,500 0 0 8,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ 48,000 บีทีย 0 0 0 55,900 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยก วนชนิดตั้งพื้น
รือแขวน

0 17,000 54,900 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศฯ 48,000 บีทีย 110,000 0 0 0 0 % 0

ชั้นวาง นัง ือ 18,000 0 0 0 0 % 0

ต้บานเลื่อนกระจก 0 14,000 0 0 0 % 0

ต้เ ล็ก 2 บาน 0 0 0 13,000 -100 % 0

ต้เ ล็ก 4 ลิ้นชัก 9,700 0 0 0 0 % 0

โต๊ะขาว น้าโฟเมก้า 0 0 0 0 100 % 11,600

โต๊ะคอมพิวเตอร 2,000 0 0 0 0 % 0

โตีะทางานเ ล็ก 9,300 0 0 0 0 % 0

โพเดี้ยม 0 0 9,000 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

รถจักรยานยนต 0 0 0 40,800 -100 % 0

รถบรรทุกดีเซล 0 0 0 814,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0 0 11,900 0 0 % 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า 0 0 9,600 0 0 % 0

ต้ลาโพงขยายเ ียงพร้อมไมลลอย 0 0 0 30,000 -100 % 0

บอรดประชา ัมพันธ 0 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ถังต้มน้าร้อน 0 0 0 0 100 % 13,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 0 0 22,000 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน 0 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก า รับงาน
ประมวลผล

0 0 0 0 100 % 44,000

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก (Inkjet Printer) 0 0 0 8,000 -100 % 0

เครื่อง ารองไฟฟ้า 0 0 0 2,500 -100 % 0

จอแ ดงภาพ 0 0 0 0 100 % 2,800

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 50,000 -80 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 153,500 34,900 107,400 1,051,200 98,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปการ

โครงการกอ ร้างโรงจอดรถ น้าศนยวิทยา
ศา ตรการกีฬา มที่ 6

0 0 0 171,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 171,000 0
รวมงบลงทุน 153,500 34,900 107,400 1,222,200 98,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,572,312.24 5,363,255.01 7,291,924.08 11,437,545 3,335,240
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 850,000 179.74 % 2,377,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 120,000 75 % 210,000

เงินประจาตาแ นง 0 0 0 67,200 -100 % 0

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 67,200 337.5 % 294,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 1,978,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 756,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 1,104,400 5,615,800
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,104,400 5,615,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 19,200

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 79,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 1,948,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬา าน ัมพันธของ ถาน
ศึกษาใน ังกัดเทศบาลเมือง ะเตงนอก

0 0 96,705 100,000 -20 % 80,000

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการของนัก
เรียนปฐมวัย

0 99,200 98,890 150,000 -33.33 % 100,000

โครงการแขงขันทัีกษะทางวิชาการของนัก
เรียนปฐมวัย

99,950 0 0 0 0 % 0

โครงการจัด า ื่อการเรียนการ อนเชิง
ัญลักษณของความเป็นชาติ

0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการเปิดกิจกรรม เปิดโลก
ประ บการณ

0 113,905 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาความร้การดแลเด็กปฐมวัย 0 49,450 0 0 100 % 30,000
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โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรใน ถานศึกษา ังกัดเทศบาลเมือง
ะเตงนอก

179,400 0 100,000 100,000 -50 % 50,000

โครงการ งเ ริมการเรียนร้ของเด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทยผีานการเลน

0 0 0 100,000 -70 % 30,000

โครงการ งเ ริมพัฒนาการ าน ัมพันธผ้
ปกครอง

0 0 29,998 0 0 % 0

โครงการ นับ นุนการบริ ารจัดการ ถาน
ศึกษาใน ังกัดเทศบาลเมือง ะเตงนอก

865,338.64 1,004,612.85 0 0 0 % 0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายบริ าร ถาน
ศึกษา

288,856.48 502,042.3 3,522,289.3 4,362,750 2.33 % 4,464,300

โครงการอบรม ัมมนาการจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานขององคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 0 0 33,000 -100 % 0

โครงการอบรม ัมมนาการจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ถานศึกษา
ปฐมวัยขององคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 0 0 22,000 -100 % 0

โครงการอา ารกลางวัน 1,120,224 1,373,810 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,553,769.12 3,193,020.15 3,847,882.3 4,867,750 6,702,300
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 0 0 0 0 100 % 50,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 10,000
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วั ดุงานบ้านงานครัว 119,996 149,967 46,516 100,000 -60 % 40,000

คาอา ารเ ริม (นม) 1,676,143.6 1,581,888.86 1,585,971.76 4,375,300 -16.65 % 3,647,000

วั ดุกอ ร้าง 0 0 0 0 100 % 30,000

วั ดุการเกษตร 0 0 0 0 100 % 10,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 100 % 20,000

วั ดุคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 30,000

วั ดุการศึกษา 0 0 60,000 0 0 % 0

วั ดุอื่น 147,516 115,960 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,943,655.6 1,847,815.86 1,692,487.76 4,475,300 3,837,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 193,135.59 196,327.21 256,031.19 400,000 -50 % 200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 193,135.59 196,327.21 256,031.19 400,000 200,000
รวมงบดาเนินงาน 4,690,560.31 5,237,163.22 5,796,401.25 9,743,050 10,818,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้คอมพิวเตอร 1,800 0 0 0 0 % 0

เครื่องเลน นาม 0 0 0 295,000 -100 % 0

ชั้นวางที่นอน 27,000 0 0 0 0 % 0

ชั้นวางรองเท้า 30,000 0 0 0 0 % 0
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ชั้นวาง นัง ือโชว น้า 0 0 0 18,500 -2.7 % 18,000

โต๊ะคอมพิวเตอร 2,000 0 0 0 0 % 0

โต๊ะพร้อมเก้าอี้กลางแจ้ง ินแกรนิต 0 0 0 69,600 -100 % 0

โทรทัศนแอลอีดี 0 69,950 0 0 0 % 0

พัดลม 0 15,000 0 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง 19,500 0 21,000 21,000 -7.14 % 19,500

ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือการแพทย

เครื่องวัดไข้แบบดิจิตอล 0 0 0 50,400 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เก้าอี้ า รับรับประทานอา าร 37,000 0 25,000 37,000 -100 % 0

ต้กับข้าว 0 0 12,500 0 100 % 4,500

ต้ทาน้าร้อนน้าเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 
ก๊อก

0 0 0 28,000 -100 % 0

ต้เย็น 0 0 60,000 0 100 % 18,000

เตาแก๊ 0 0 10,000 10,000 -20 % 8,000

โต๊ะรับประทานอา าร 30,000 0 30,000 30,000 -100 % 0

โต๊ะรับประทานอา ารพร้อมม้านั่งยาว 0 0 0 0 100 % 70,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 22,000 0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก 4,300 0 0 0 0 % 0
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เครื่องพิมพแบบฉีด มึก (Inkjet Printer) 0 0 0 8,000 -6.25 % 7,500

เครื่อง ารองไฟ 0 0 0 2,500 -100 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 50,000 -80 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 173,600 84,950 180,500 620,000 155,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอ ร้างรั้วด้านข้างและด้าน ลัง
ศนยพัฒนาเด็กเล็กพงบโล๊ะ

0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างรั้วศนยพัฒนาเด็กเล็ก
มลายบางกอก

0 0 0 100,000 12 % 112,000

โครงการกอ ร้างเ าธงของศนยพัฒนาเด็ก
เล็กบือแซง

28,300 0 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างเ าธงศนยพัฒนาเด็กเล็ก
มลายบางกอก

30,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างอาคารโรงอา ารศนย
พัฒนาเด็กเล็กมลายบางกอก

0 0 0 800,000 64.88 % 1,319,000

โครงการจัดทาป้ายชื่อศนยพัฒนาเด็กเล็ก
บือแซง

50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดทาป้ายชื่อศนยพัฒนาเด็กเล็ก
มลายบางกอก

50,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการจัดทาป้ายทางเข้าศนยพัฒนาเด็ก
เล็กบือแซง (ป้ายซอย)

0 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการตอเติมอาคารประกอบอา าร
โรงเรียนอนุบาลพงบโล๊ะ

485,000 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งกัน าดรอบตัวอาคารเรียน
ศนยพัฒนาเด็กเล็กบือแซง

200,000 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งกัน าดรอบตัวอาคารเรียน
ศนยพัฒนาเด็กเล็กมลายบางกอก

0 0 0 120,000 0 % 120,000

โครงการติดตั้งตาขายเ ล็กศนยพัฒนาเด็ก
เล็กมลายบางกอก

20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งมุ้งลวดภายในศุีนยพัฒนา
เด็กเล็กบือแซง

20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งมุ้งลวดภายในศนยพัฒนา
เด็กเล็กมลายบางกอก

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งเ ล็กดัดศนยพัฒนาเด็กเล็ก
มลายบางกอก

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการปรับปรุงภมิทัศนศนยพัฒนาเด็ก
เล็กบือแซง

0 0 0 29,000 -100 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง

0 0 0 50,000 -52 % 24,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 883,300 0 0 1,354,000 1,675,000
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รวมงบลงทุน 1,056,900 84,950 180,500 1,974,000 1,830,500
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 4,432,000 4,438,291 0 0 0 % 0

เงินอุด นุน า รับ นับ นุนโครงการ
อา ารกลางวัน

0 0 4,867,494 5,220,100 1.3 % 5,288,000

เงินอุด นุนเอกชน 960,000 865,000 0 0 0 % 0

เงินอุด นุน า รับ นับ นุนโครงการ
อา ารกลางวัน

0 0 826,000 1,033,900 -100 % 0

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

เงินอุด นุน า รับ นับ นุนโครงการ
อา ารกลางวัน

0 0 0 0 100 % 1,180,900

รวมเงินอุดหนุน 5,392,000 5,303,291 5,693,494 6,254,000 6,468,900
รวมงบเงินอุดหนุน 5,392,000 5,303,291 5,693,494 6,254,000 6,468,900

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 11,139,460.31 10,625,404.22 11,670,395.25 19,075,450 24,733,700
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 1,431,227.41 1,538,890 1,625,580 1,838,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 180,000 264,000 180,000 240,000 -100 % 0

เงินวิทยฐานะ 0 112,000 168,000 254,000 -100 % 0
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 350,709.68 432,000 532,400 -79.71 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 126,000 136,467.74 168,000 185,600 -77.37 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,061,227.41 2,402,067.42 2,573,580 3,050,000 150,000
รวมงบบุคลากร 2,061,227.41 2,402,067.42 2,573,580 3,050,000 150,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 71,800 18,800 12,300 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 71,800 18,800 12,300 10,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการ ร้างภมิคุ้มกันยาเ พติด
เด็กและเยาวชนนอก ถานศึกษา

0 199,960 199,998 200,000 0 % 200,000

โครงการกลไกท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพ
เด็กและเยาวชน

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมทักษะการเลนฟุตบอล 63,800 0 0 0 0 % 0

โครงการมอบทุนการศึกษาแกเด็กยากจน 0 0 0 130,000 -100 % 0

โครงการวันเด็กแ งชาติ 200,000 200,000 199,650 250,000 0 % 250,000

โครงการ งเ ริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
มุ ลิมตาบล ะเตงนอก

220,000 170,000 170,000 200,000 0 % 200,000
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โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา

2,550,900 2,540,700 1,638,000 1,640,300 -100 % 0

โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดร้อน 99,995 100,000 99,775 111,455 -100 % 0

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผ้นาและ
เครือขายเด็กและเยาวชนตาบล ะเตงนอก

0 49,950 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 3,134,695 3,260,610 2,307,423 2,581,755 800,000
ค่าวัสดุ

วั ดุการศึกษา 12,550 102,107 57,480 100,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 12,550 102,107 57,480 100,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 8,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 8,400
รวมงบดาเนินงาน 3,219,045 3,381,517 2,377,203 2,691,755 808,400

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ 5,280,272.41 5,783,584.42 4,950,783 5,741,755 958,400
รวมแผนงานการศึกษา 20,992,044.96 21,772,243.65 23,913,102.33 36,254,750 29,027,340
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 762,060 1,093,100 1,221,900 1,500,000 33.33 % 2,000,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 82,920 161,320 182,600 362,000 0 % 362,000

เงินประจาตาแ นง 18,000 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,919,935.71 2,659,180.62 3,149,899.35 3,400,000 24.85 % 4,245,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 724,752.84 968,578.67 1,121,282.14 1,500,000 2 % 1,530,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 3,507,668.55 4,900,179.29 5,693,681.49 6,822,000 8,197,000
รวมงบบุคลากร 3,507,668.55 4,900,179.29 5,693,681.49 6,822,000 8,197,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 0 0 30,000 83.33 % 55,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 27,160 7,050 12,760 40,000 25 % 50,000

คาเชาบ้าน 37,500 42,000 46,500 90,000 11.11 % 100,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 5,235 5,100 30,100 150,000 -36.67 % 95,000

รวมค่าตอบแทน 69,895 54,150 89,360 310,000 300,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 738,181.66 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 3,943,170.13 6,073,000 24.49 % 7,560,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการและคาลง
ทะเบียน

2,520 106,242 20,350 180,000 -16.67 % 150,000

คาใช้จายในการ ารวจข้อมลจานวน ัตว 0 0 0 0 100 % 2,600

โครงการเพิ่มประ ิทธิภาพพนักงานขับรถ 10,875 0 0 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 27,021.6 75,130.88 0 1,570,000 -4.46 % 1,500,000

รวมค่าใช้สอย 40,416.6 919,554.54 3,963,520.13 7,823,000 9,212,600
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 109,641 99,794 76,258 130,000 -23.08 % 100,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 89,114 99,911 179,830 160,000 -68.75 % 50,000

วั ดุกอ ร้าง 15,685 30,847 127,854.5 150,000 -66.67 % 50,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 77,200 8,400 99,765 200,000 -50 % 100,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 860,068.12 952,132.94 1,088,144.44 1,500,000 66.67 % 2,500,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย 0 9,900 0 35,000 -14.29 % 30,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 2,745 600 9,600 20,000 0 % 20,000
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วั ดุเครื่องแตงกาย 0 0 2,960 15,000 900 % 150,000

วั ดุคอมพิวเตอร 23,600 15,900 29,550 50,000 0 % 50,000

วั ดุอื่น 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,178,053.12 1,217,484.94 1,613,961.94 2,270,000 3,065,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 23,659.84 29,608.6 23,287.51 40,000 25 % 50,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 23,659.84 29,608.6 23,287.51 50,000 60,000
รวมงบดาเนินงาน 1,312,024.56 2,220,798.08 5,690,129.58 10,453,000 12,637,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้ทางาน 0 0 0 9,000 -22.22 % 7,000

เครื่องปรับอากาศแบบแยก วน 0 0 0 69,000 -100 % 0

ต้บานเลื่อนกระจก 0 0 0 0 100 % 16,000

ต้ลิ้นชักเ ล็กเก็บแบบฟอรม 15 ชั้น 0 0 0 0 100 % 17,000

โต๊ะทางาน 0 0 0 14,000 -100 % 0

โต๊ะทางานชนิดเ ล็ก 0 0 0 0 100 % 11,000

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

พวงข้างรถจักรยานยนต 25,000 0 28,000 0 0 % 0
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รถจักรยานยนต 0 50,500 0 168,000 -100 % 0

รถบรรทุกขยะ 2,380,000 2,390,000 0 0 0 % 0

รถบรรทุกดีเซล 0 0 0 0 100 % 854,000

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนละอองฝอย 0 0 0 0 100 % 90,000

เครื่องพน มอกควันแบบละอองฝอย (ULV) 90,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ต้ทาน้าร้อน-น้าเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 
ก๊อก

26,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 0 0 22,000 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก า รับงาน
ประมวลผล

0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ 0 0 0 0 100 % 7,500

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึก 
(Inkjet)

0 0 7,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร / LED ขาวดา 3,200 0 0 0 0 % 0

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV 0 0 0 0 100 % 2,500

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 658,333.66 825,862.71 0 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 357,480 300,000 -66.67 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,182,533.66 3,266,362.71 415,380 560,000 1,144,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ

โครงการติดตั้งกัน าด น้าอาคารศุนย
บริการ าธารณ ุขด้านเวชกรรมฟื้นฟ

36,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 36,000 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 3,218,533.66 3,266,362.71 415,380 560,000 1,144,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น 0 480,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 480,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 480,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 8,038,226.77 10,867,340.08 11,799,191.07 17,835,000 21,978,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

การขับเคลื่อนโครงการ ัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้า

0 0 0 0 100 % 15,300
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การขับเคลื่อนโครงการ ัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ ุีนัขบ้า

0 0 0 18,000 -100 % 0

คาใช้จายในการ ารวจข้อมลจานวน ัตว
และขึ้นทะเบียนจานวน ัตว ตามโครงการ
ัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรงพิษ ุนัข

บ้า

0 0 0 1,800 -100 % 0

โครงการ (Big cleaning day) น้าบ้าน นา
มอง

0 33,000 31,000 50,000 -30 % 35,000

โครงการ ( Big cleaning day) น้าบ้านนา
มอง

20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการคัดแยกขยะ 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่
ีเขียว

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการท้องถิ่นอา า ปลกปาเฉลิมพระ
เกียรติ จิตอา า ร้างปา รักษน้า

0 4,850 0 0 0 % 0

โครงการบริ ารจัดการศนยบริการ าธารณ
ุขด้านเวชกรรมฟื้นฟ เทศบาลเมือง ะเตง

นอกเครือขายโรงพยาบาลศนยยะลา
66,949 41,473.71 20,866 40,000 -25 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน าธารณ ุข 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้า 0 0 50,000 30,000 66.67 % 50,000

โครงการ งเ ริมการปลกต้นไม้ 0 0 0 0 100 % 10,000

วันที่พิมพ : 1/9/2563  14:01:14 น้า : 36/67



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการ งเ ริมการลด ละ เลิก การใช้
ภาชนะโฟม

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมด้าน ิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมในการปฏิบัติงานด้านการจัด
เก็บขยะใ ้ ะอาดและปลอดภัย

0 0 0 0 100 % 35,000

โครงการอบรมใ ้ความร้การปฏิบัติงาน
ลกจ้างโครงการชาว ะเตงนอกรวมใจรักษา
ิ่งแวดล้อม

0 0 30,000 40,000 -100 % 0

โครงการอบรมใ ้ความร้การปฏิบัติงาน
ลกจ้างโครงการชาว ะเตงนอกรวมรักษา ิ่ง
แวดล้อม

20,000 15,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 106,949 94,323.71 131,866 279,800 245,300
รวมงบดาเนินงาน 106,949 94,323.71 131,866 279,800 245,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 34,250 34,250 0 0 0 % 0

เงินอุด นุน า รับการดาเนินงานตาม
โครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข

0 0 540,000 0 0 % 0

เงินอุด นุน า รับขับเคลื่อนโครงการ ัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้า

0 0 0 0 100 % 15,300

เงินอุด นุน า รับ ารวจข้อมลจานวน ัตว
และขึ้นทะเบียน ัตว

0 0 0 0 100 % 2,600
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เงินอุด นุนเอกชน

โครงการพระราชดาริ ด้าน าธารณ ุข 0 0 0 0 100 % 580,000

เงินอุด นุน า รับการดาเนินงานตาม
โครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข

0 0 0 560,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 34,250 34,250 540,000 560,000 597,900
รวมงบเงินอุดหนุน 34,250 34,250 540,000 560,000 597,900

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 141,199 128,573.71 671,866 839,800 843,200
รวมแผนงานสาธารณสุข 8,179,425.77 10,995,913.79 12,471,057.07 18,674,800 22,821,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวดี ังคมรมเย็น 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการผ้ งอายุจิตดี ชีวิตมี ุข 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาชีวิตผ้ด้อยโอกา 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพของผ้ งอายุ 0 0 15,725 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในพื้นที่
ตาบล ะเตงนอก

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการ งเ ริม นับ นุนชวยเ ลือกลุม
อาชีพผ้ด้อยโอกา บ้าน ธอ .

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

โครงการ งเ ริมอาชีพตัดเย็บเ ื้อผ้า ตรี 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ นับ นุนอุปกรณอานวยความ
ะดวกแกเด็กพิการ

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรม ิทธิและ น้าที่ ตรี 0 0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการอบรมใ ้ความร้ด้านอาชีพตางๆ 
า รับคนวางงาน

0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการอบรมใ ้ความร้ผ้ดแลคนพิการ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,725 300,000 140,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 15,725 300,000 140,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 15,725 300,000 140,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 15,725 300,000 140,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 2,091,859.35 2,412,660 2,798,447.41 3,100,000 22.58 % 3,800,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 271,500 405,800 379,687.09 430,000 16.28 % 500,000

เงินประจาตาแ นง 60,000 60,000 60,000 70,000 2.86 % 72,000

คาจ้างลกจ้างประจา 220,020 231,060 246,240 280,000 3.57 % 290,000

เงินเพิ่มตาง ๆของลกจ้างประจา 30,000 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 3,194,810.32 3,219,480.32 3,836,478.7 4,150,000 13.25 % 4,700,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 1,040,412.24 980,727.26 1,114,495.96 1,210,000 15.7 % 1,400,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 6,908,601.91 7,339,727.58 8,465,349.16 9,270,000 10,792,000
รวมงบบุคลากร 6,908,601.91 7,339,727.58 8,465,349.16 9,270,000 10,792,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 28,420 52,740 24,400 200,000 -25 % 150,000

คาเชาบ้าน 133,200 168,000 244,062 300,000 0 % 300,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 27,500 45,300 80,600 80,000 125 % 180,000

รวมค่าตอบแทน 189,120 266,040 349,062 610,000 660,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 129,757.46 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 370,513.2 1,799,000 16.73 % 2,100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคา
ลงทะเบียน

38,168 105,647 70,827.46 250,000 -20 % 200,000

โครงการดาเนินการ อบเขตที่ดิน 0 0 0 50,000 0 % 50,000
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โครงการดแลรักษาคระบายน้าและ ถานที่
าธารณะ

766,612.81 802,516.09 735,105.37 1,000 1,900 % 20,000

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองยะลา 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเพิ่มประ ิทธิภาพการปฏิบัติงาน 0 0 0 100,000 -70 % 30,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 42,939.07 36,430 38,350 790,000 1.27 % 800,000

รวมค่าใช้สอย 847,719.88 1,074,350.55 1,214,796.03 3,010,000 3,220,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 111,845 113,001 83,141 200,000 0 % 200,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 671,275 516,475 703,795 1,300,000 15.38 % 1,500,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 10,140 17,818 0 90,000 11.11 % 100,000

วั ดุกอ ร้าง 222,365 589,943.8 813,419 1,500,000 13.33 % 1,700,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 74,850 81,560 138,241.11 150,000 33.33 % 200,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 508,732.6 506,624.2 570,239.42 700,000 -14.29 % 600,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 100 % 20,000

วั ดุคอมพิวเตอร 5,950 18,480 9,250 40,000 25 % 50,000

วั ดุอื่น 43,750 11,535 59,450 180,000 -16.67 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 1,648,907.6 1,855,437 2,377,535.53 4,170,000 4,520,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 5,132.79 4,861.01 5,511.57 10,000 0 % 10,000
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คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 139,057.2 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 144,189.99 4,861.01 5,511.57 20,000 20,000
รวมงบดาเนินงาน 2,829,937.47 3,200,688.56 3,946,905.13 7,810,000 8,420,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้ทางาน 3,900 0 3,700 9,000 -11.11 % 8,000

เครื่องถายเอก าร 0 0 0 0 100 % 180,000

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 60,000 -100 % 0

ต้ล็อกเกอร 18 ชอง 0 0 0 0 100 % 16,000

ต้เ ล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 % 11,000

โต๊ะทางาน 0 0 9,300 14,000 -100 % 0

โต๊ะทางานเ ล็ก 9,600 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

พวงข้างรถจักรยานยนต 0 0 38,520 0 0 % 0

รถจักรยานยนต 0 0 110,000 0 0 % 0

ครุภัณฑกอ ร้าง

เครื่องผ มคอนกรีต 0 0 0 45,300 -100 % 0

เครื่อง กัดคอนกรีต 0 0 20,500 0 0 % 0
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล 0 0 19,300 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องฉีดน้าแรงดัน ง 0 0 23,500 0 0 % 0

เครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง 38,000 0 0 0 0 % 0

เตาแก๊ 0 0 0 0 100 % 19,800

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องขัดกระดาษทราย 0 0 5,300 0 0 % 0

เครื่องเจาะเ ล็ก 0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องเจียตั้งโต๊ะ 0 0 0 0 100 % 15,000

เครื่องอัดจารบี 0 0 0 30,000 -100 % 0

ชุดบล๊อกลมถอดล้อ 0 0 0 30,000 -100 % 0

ปั๊มลมพร้อม าย 0 0 30,000 0 0 % 0

แมแรงตะเฆ 0 0 1,500 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 0 0 0 60,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร All In One 0 0 0 0 100 % 138,000

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค า รับงาน
านักงาน

16,000 0 0 0 0 % 0
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เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดา ชนิด 
Network

0 0 0 0 100 % 8,900

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดา ชนิด 
Network า รับกระดาษขนาด A3

0 0 0 0 100 % 108,000

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ี ชนิด 
Network

0 0 0 0 100 % 10,000

เครื่อง ารองไฟฟ้า 0 0 0 5,000 -100 % 0

อุปกรณอานบัตรเอนกประ งค 0 0 0 1,400 -100 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 375,484.65 572,153.9 0 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 393,034.83 10,000 2,900 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 442,984.65 572,153.9 654,654.83 264,700 836,700
รวมงบลงทุน 442,984.65 572,153.9 654,654.83 264,700 836,700

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 10,181,524.03 11,112,570.04 13,066,909.12 17,344,700 20,048,700
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

กอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยอัลนร (มัรกั ) มที่ 3

940,000 0 0 0 0 % 0

กอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ถนนพงษเจริญ - ลังวัดตรีมิตร มที่ 9

2,413,600 0 0 0 0 % 0
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กอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติกคอนกรี 
ซอย ามัคคี 1 มที่ 9

185,000 0 0 0 0 % 0

กอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติกคอนกรีต 
ซอยเปาะเฮง มที่ 4

470,000 0 0 0 0 % 0

กอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติกคอนกรีต 
ซอยมุ ลิมปอเนาะ - ตะโล๊ะบอแร มที่ 6

0 1,165,000 0 0 0 % 0

กอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติกคอนกรีต 
ซอย ยามแก๊  มที่ 4

301,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยกิตติ มที่ 12

0 0 0 1,045,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยเจริญ วั ดิ์ มที่ 12

0 0 0 0 100 % 1,504,000

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยตะโล๊ะบอแร มที่ 6

0 0 0 1,059,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยนัดโต๊ะโมง 3 มที่ 4

0 0 0 0 100 % 1,532,900

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยนิบงบาร 3 มที่7

0 0 0 1,010,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยนิบงบาร 4 มที่ 7

0 0 0 0 100 % 1,367,400

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยปาลาจืองา มที่ 8

0 0 0 0 100 % 1,020,000
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โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยพงษเจริญ ถนนผังเมือง 4 ซอย 
24 มที่ 9

0 0 0 0 100 % 1,256,000

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยรวมเงิน มที่ 10

0 0 0 0 100 % 1,276,000

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยอัลนร ( ลังโรงเรียนฮาฟิทมัรกั ) 
มที่ 3

0 0 0 0 100 % 1,134,000

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยโอเอ็กโอ มที่ 1

0 0 0 0 100 % 834,000

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ถนนพงษเจริญ - ลังวัดตรีมิตร มที่ 
9

0 0 0 1,297,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ถนน ายพงยือไร - มลายบางกอก 
มที่ 11

0 0 0 1,050,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยโปลีบีนา 2 มที่ 1

0 0 0 0 100 % 383,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยมุ ลิมพัฒนา มที่ 3

0 0 0 1,007,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยฮาปีเซาะ มที่ 11

0 0 0 0 100 % 303,400
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ถนนโปลีบีนา 3 มที่ 1

0 0 0 426,900 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ายลางา - ปายอ มที่ 5

0 0 0 0 100 % 1,006,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
พร้อมคระบายน้า ถนน ายเอ พี มที่ 13

0 0 0 0 100 % 1,499,000

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ซอยกแตบือแร มที่ 2

0 0 0 998,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ซอยดาโอ๊ะเจ๊ะนิ มที่ 8

0 0 0 996,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ซอยตะโล๊ะบอแร - กาปงกรีแย 
มที่ 6

0 0 0 0 100 % 508,000

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ซอยตักวา 4 มที่ 4

0 0 0 439,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ซอยปอเนาะ - กแบปตะ มที่ 11

0 0 0 0 100 % 408,000

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ซอยรวมเงิน มที่ 10

0 0 0 0 100 % 813,000

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ซอยริมคลอง ถนนผังเมือง 4 ซอย 
12 มที่ 10

0 0 0 511,000 -100 % 0
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โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ซอยลักษมาน 7 มที่ 3

0 0 0 613,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ซอย ะยี ะรง มที่ 5

0 0 0 635,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ซอยเอ พีพาราว้ด มที่ 7

0 0 0 995,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีตพร้อมคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ซอยฮิเล มที่ 2

0 0 0 0 100 % 1,521,000

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีตพร้อมคระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ถนนผังเมือง 4 ซอย 2 มที่ 1

0 0 0 0 100 % 522,000

โครงการกอ ร้างถนนแอ ฟัลทติกคอนกรีต 
ซอยประดิษฐบารุง มที่ 10

0 0 0 960,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างอาคารเอนกประ งค มที่ 
6

0 0 0 0 100 % 2,273,000

โครงการซอมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปา มบ้าน แบบบาดาลขนาดใ ญ ม
ที่ 1

0 0 0 0 100 % 1,300,000

โครงการซอมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปา มบ้าน แบบบาดาลขนาดใ ญ ม
ที่ 13

0 0 0 0 100 % 1,300,000
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โครงการซอมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปา มบ้าน แบบบาดาลขนาดใ ญ ม
ที่ 8

0 0 0 0 100 % 134,000

โครงการซอมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปา มบ้าน แบบผิวดินขนาดใ ญมาก 
มที่ 5

0 0 0 0 100 % 320,000

โครงการติดตั้งไฟ ัญญาณควบคุมการ
จราจร มที่ 4 และ มที่ 9

0 0 0 955,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนน ินคลุก ซอยต้นไผ ม
ที่ 4

0 0 0 262,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนน ินคลุก ซอยมะ า
เมาะ มที่ 8

0 0 0 0 100 % 183,000

โครงการบุกเบิกถนน ินคลุก ซอย ุชาดา 
มที่ 4

0 0 0 220,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนน ินคลุก ซอย ลัง
อนามัยนิบงบาร 1 มที่ 7

0 0 0 0 100 % 104,000

โครงการปรับปรุงและซอมแซม ถนนลัก
ษมาน มที่ 3

0 0 0 860,000 -100 % 0

บุกเบิกถนน ินคลุก ซอยปิต ะนอ-บาโง
ยตือเงาะ(โรงอิฐ) มที่ 1

128,000 0 0 0 0 % 0
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คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง

21,220 0 210,000 500,000 10.46 % 552,300

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,458,820 1,165,000 210,000 15,838,900 23,054,000
รวมงบลงทุน 4,458,820 1,165,000 210,000 15,838,900 23,054,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 161,685.87 294,171.37 0 0 0 % 0

เงินอุด นุน วนราชการ 0 0 380,505.02 200,000 150 % 500,000

รวมเงินอุดหนุน 161,685.87 294,171.37 380,505.02 200,000 500,000
รวมงบเงินอุดหนุน 161,685.87 294,171.37 380,505.02 200,000 500,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 4,620,505.87 1,459,171.37 590,505.02 16,038,900 23,554,000

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการชาว ะเตงนอกรวมใจรักษา ิ่งแวด
ล้อม

2,701,854.97 2,541,838.57 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,701,854.97 2,541,838.57 0 0 0
รวมงบดาเนินงาน 2,701,854.97 2,541,838.57 0 0 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

รถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย 0 0 0 0 100 % 4,238,000

รถบรรทุกขยะแบบ 6 ล้อ แบบอัดท้าย 0 0 0 4,550,000 -100 % 0

รถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร 0 0 3,490,000 4,400,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 3,490,000 8,950,000 4,238,000
รวมงบลงทุน 0 0 3,490,000 8,950,000 4,238,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,701,854.97 2,541,838.57 3,490,000 8,950,000 4,238,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 17,503,884.87 15,113,579.98 17,147,414.14 42,333,600 47,840,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการคายคุณธรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนาวิถีชีวิตพอเพียง ชุมชน

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการชวยเ ลือประชาชนตามอานาจ
น้าที่ขององคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 300,000
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โครงการประชุมชี้แจงและศึกษาดงานกอง
ทุน วั ดิการชุมชน

0 0 279,740 0 0 % 0

โครงการประชุมชี้แจงและศึกษาดงานกอง
ทุน วั ดิการ ังคม

0 0 0 200,000 -50 % 100,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประ ิทธิภาพและ
ศึกษาดงานของคณะกรรมการชุมชนใน
พื้นที่ตาบล ะเตงนอก

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงานการ ร้าง
ความร้ใน ลักการมี วนรวมในระบอบ
ประชาธิปไตยแกประชาชนในพื้นที่ตาบล ะ
เตงนอก

0 399,370 0 0 100 % 250,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงานการ ร้าง
ความร้ใน ลักการมี วนรวมระบอบ
ประชาธิปไตยแกประชาชนในพื้นที่ตาบล ะ
เตงนอก

381,630 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในพื้นที่
ตาบล ะเตงนอก

0 0 16,200 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพ ตรี 0 0 147,990 30,000 66.67 % 50,000

โครงการลดความรุนแรงในครอบครัว 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการ งเ ริม นับ นุนชวยเ ลือกลุม
อาชีพ/กลุม ตรี/กลุมตางๆ ในพื้นที่ตาบล
ะเตงนอก

0 0 312,200 30,000 -100 % 0
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โครงการ งเ ริมใ ้มีการจัดตั้ง กรณ
ชุมชนในตาบล ะเตงนอก

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการ งเ ริมอาชีพคนพิการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ งเ ริมอาชีพผ้ด้อยโอกา 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการ งเ ริมอาชีพ า รับ ตรีมาย 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการ นับ นุนใ ้นักเรียนนักศึกษาเข้า
ทางานชวงปิดภาคเรียน

0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

โครงการ ารวจข้อมลพื้นฐานในครัวเรือน
ในพื้นที่ตาบล ะเตงนอก

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการ ารวจพื้นที่ขยายผลจัดตั้งศนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ งเ ริมอาชีพผ้ ง
อายุและข้อมลโรงเรียนผ้ งอายุ

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการอบรมใ ้ความร้การจัด วั ดิการ
อุด นุนเด็กแรกเกิด

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมใ ้ความร้ดแลคนพิการ 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 381,630 399,370 756,130 920,000 1,200,000
รวมงบดาเนินงาน 381,630 399,370 756,130 920,000 1,200,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 381,630 399,370 756,130 920,000 1,200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 381,630 399,370 756,130 920,000 1,200,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 396,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 30,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 126,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 0 876,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 876,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,040

คาเชาบ้าน 0 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 65,040
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเ มาบริการ 0 0 0 0 100 % 768,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเ พติด ะเตง
นอกคัพ

347,790 371,484 0 390,000 2.56 % 400,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเ พติด ะเตง
นอกคัพ

0 0 389,901 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน ะเตง
นอก ฟุตซอลลีกคัพ

0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการจ้างผ้นาเต้นแอโรบิค 76,590 76,820 79,200 0 0 % 0

โครงการจ้างเ มายามรักษาความปลอดภัย 0 383,870.95 385,000 0 0 % 0

โครงการบริ ารจัดการศนยวิทยาศา ตร
การกีฬา

318,290.29 307,096.76 259,225.05 0 0 % 0

โครงการบริ ารจัดการศีนย ร้าง รรค
รรษา

71,080.64 16,483.86 0 0 0 % 0

โครงการบริ ารจัดการ นามกีฬา มที่ 8 0 147,225.8 112,000 0 0 % 0

โครงการ งเ ริมการเต้นแอโรบิคประกอบ
อุปกรณ

0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการ งเ ริมและ นับ นุนการ งนัก
กีฬาเข้ารวมแขงขันกับองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น รือ นวยงานอื่นๆ

0 0 0 170,000 -58.82 % 70,000
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โครงการ งเ ริม นับ นุนการ งนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬากับองคกรปกครอง
วนท้องถิ่น รือ นวยงานอื่น

49,775 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดร้อน 0 0 29,964 0 100 % 30,000

โครงการอบรมทักษะกีฬา ความเป็นเลิศ 0 53,200 0 60,000 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 863,525.93 1,356,181.37 1,255,290.05 620,000 1,478,000
ค่าวัสดุ

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 40,000 -25 % 30,000

วั ดุกอ ร้าง 0 0 0 0 100 % 10,000

วั ดุการเกษตร 0 0 0 0 100 % 10,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 100 % 10,000

วั ดุกีฬา 26,208 58,298 58,337 50,000 160 % 130,000

รวมค่าวัสดุ 26,208 58,298 58,337 90,000 190,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 50,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 8,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 58,400
รวมงบดาเนินงาน 889,733.93 1,414,479.37 1,313,627.05 710,000 1,791,440
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

ถังน้า 0 0 0 0 100 % 8,300

ถังน้า แบบพลา ติก ขนาดความจุ 2,000 
ลิตร

0 0 0 19,200 -100 % 0

พัดลม 0 0 0 0 100 % 12,000

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่อง บน้าแบบ อยโขง มอเตอรไฟฟ้า 0 0 0 20,000 -100 % 0

ถังน้าขนาดความจุ 1,500 ลิตร 0 0 0 800 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คลเลอรน้าแ ตนเล 0 0 0 0 100 % 21,000

เครื่องตัด ญ้า 0 0 0 0 100 % 13,000

เครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 0 9,500 -100 % 0

เครื่องตัด ญ้าแบบข้อออน 0 0 0 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑกีฬา

เครื่องนวด ลายไขมัน 0 0 0 180,000 -100 % 0

จักรยานนั่งปั่นออกกาลังขา 0 0 0 60,000 -100 % 0

จานทวิ ต 0 0 0 14,400 -100 % 0

ที่พักนักกีฬา 0 0 0 0 100 % 60,000
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ลกตุ้มแกวงตัว 0 0 0 30,000 -100 % 0

อุปกรณดึงกล้ามเนื้อแขนค 0 0 0 50,000 -100 % 0

อุปกรณเดินอากาศค 0 0 0 42,000 -100 % 0

อุปกรณบริ ารเอว 3 คน 0 0 0 30,000 -100 % 0

อุปกรณบารโ นยกตัวค 0 0 0 25,000 100 % 50,000

อุปกรณม้าโยกบริ าร น้าท้อง 0 0 0 30,000 100 % 60,000

ครุภัณฑอื่น

ที่พักนักกีฬาฟุตบอล 0 0 79,000 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 100,000 -70 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 79,000 621,900 254,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาถมดิน

โครงการถมดิน นามกีฬา มที่ 6 0 0 1,993,000 3,000,000 -100 % 0

โครงการถมดิน นามกีฬา มที่ 8 0 0 0 0 100 % 2,379,000

อาคารตาง ๆ

โครงการกอ ร้างป้ายชื่อพร้อมรั้ว นามกีฬา
มที่ 8

0 0 0 0 100 % 2,000,000
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คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปการ

โครงการกอ ร้างตาขายเ ล็กดัด นามฟุต
ซอลกลางแจ้ง นามกีฬา มที่ 8

0 0 0 60,000 275 % 225,000

โครงการกอ ร้าง กอรบอรดในโรง
ยิมเนเซี่ยม นามกีฬา มที่ 8

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้าง กอรบอรด นามฟุตบอล 
นามกีฬา มที่ 8

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้าง กอรบอรด นาม
วอลเลยบอล นามกีฬา มที่ 8

0 0 0 10,000 -100 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง

คาซอมแซมรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง
กอ ร้าง

0 0 0 40,000 1,390 % 596,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,993,000 3,190,000 5,200,000
รวมงบลงทุน 0 0 2,072,000 3,811,900 5,454,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 0 665,817.37 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 665,817.37 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 665,817.37 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 889,733.93 2,080,296.74 3,385,627.05 4,521,900 8,121,740
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 159,180

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 39,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 0 198,480
รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 198,480

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการ ธ ถิตในดวงใจ ปวงประชาพร้อม
น้อมนาพระราชดาริ

440,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกวนอาซรอ ัมพันธ 0 0 70,408 100,000 0 % 100,000

โครงการฝึกอบรมทักษะการอานอัลกุรอาน
และภาษาอา รับ า รับประชาชน

0 0 50,000 50,000 -40 % 30,000

โครงการรอมฎอน ันติ ุข 0 330,000 329,995 0 100 % 300,000

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนร้วิถีชีวิตมุ ลิม 0 0 0 250,000 -20 % 200,000

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนร้วิถึชีวิตมุ ลิม 190,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการวัฒนธรรม ัมพันธ 0 0 142,550 150,000 -33.33 % 100,000

โครงการวัน ารทเดือน ิบ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการ งเ ริมการถือศีลอดของศา นา
อิ ลาม

329,792 0 0 0 0 % 0

โครงการ งเ ริมคุณธรรมกตัญญตอผ้ ง
อายุ

179,954 175,615 179,370 0 100 % 180,000

โครงการ งเ ริมประเพณีวันเข้าพรรษา 0 50,000 0 50,000 0 % 50,000

โครงการ ืบ านประเพณีลอยกระทง 34,990 231,295 247,642 255,000 0 % 255,000

โครงการอนุรักษภมิปัญญาการตกแตงเรือ
พระ

50,000 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประชาชน
ในพื้นที่ตาบล ะเตงนอก

95,306 348,953 0 200,000 0 % 200,000

โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดร้อน 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,320,042 1,135,863 1,019,965 1,105,000 1,645,000
รวมงบดาเนินงาน 1,320,042 1,135,863 1,019,965 1,105,000 1,645,000

วันที่พิมพ : 1/9/2563  14:01:15 น้า : 62/67



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑอื่น

ชุดถาดรองอาบน้าศพ 0 0 0 0 100 % 600,000

ที่อาบน้าศพมุ ลิมแบบ แตนเล 0 0 0 86,668 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 86,668 600,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปการ

โครงการกอ ร้างศาลาที่พักประจากโบร 
(แบบเคลื่อนที่)

0 0 0 86,668 -30.77 % 60,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 86,668 60,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 173,336 660,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1,320,042 1,135,863 1,019,965 1,278,336 2,503,480
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,209,775.93 3,216,159.74 4,405,592.05 5,800,236 10,625,220
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

11,000 52,800 0 70,000 42.86 % 100,000

โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกร 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการ งเ ริม นับ นุนชวยเ ลือกลุม
อาชีพ/กลุม ตรี/กลุมตางๆ ในพืนที่ตาบล
ะเตงนอก

38,165 0 0 0 0 % 0

โครงการ งเ ริมอาชีพกลุมเพาะเ ็ด 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการ งเ ริมอาชีพกลุมเลี้ยงแพะ 0 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการ งเ ริมอาชีพการเพาะเ ็ด 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการ งเ ริมอาชีพเตย นาม 0 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการ นับ นุนน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อแก้ไข
ปัญ านาร้าง

24,614 900 0 0 0 % 0

โครงการ นับ นุนศนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร

0 92,890 0 80,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 73,779 146,590 0 210,000 160,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วั ดุการเกษตร 5,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 5,000 0 0 0 0
รวมงบดาเนินงาน 78,779 146,590 0 210,000 160,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

โครงการเงินอุด นุนศนยบริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามโครงการ ง
เ ริมและ นับ นุนอาชีพเกษตรกรชาวนา

0 0 0 0 100 % 495,900

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 495,900
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 495,900

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 78,779 146,590 0 210,000 655,900
รวมแผนงานการเกษตร 78,779 146,590 0 210,000 655,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการชุมชุนทองเที่ยว OTOP 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการตลาดประชารัฐ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 150,000 100,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 150,000 100,000
รวมงานตลาดสด 0 0 0 150,000 100,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 150,000 100,000
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชาระ นี้เงินต้น 2,267,718.21 3,156,966.17 3,319,773.39 3,403,000 4.29 % 3,548,939

คาชาระดอกเบี้ย 1,026,280.52 1,106,881.06 944,073.84 986,115 -27.31 % 716,856

เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม 577,891 744,646 816,419 922,200 3.34 % 953,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 33,058 100,000 0 % 100,000

เงิน มทบกองทุน วั ดิการชุมชน 0 0 0 0 100 % 100,000

เบี้ยยังชีพผ้ งอายุ 18,224,100 19,122,000 20,101,100 21,329,200 25.75 % 26,821,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,670,400 5,112,000 5,444,000 5,668,000 54.17 % 8,738,400

เบี้ยยังชีพผ้ปวยเอด 128,000 130,000 124,000 180,000 0 % 180,000

ารองจาย 455,651 652,430 128,134.82 900,000 0 % 900,000

รายจายตามข้อผกพัน 944,185.26 929,957.54 0 0 0 % 0

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

คาบารุง ันนิบาตเทศบาล 0 0 89,394.22 200,000 -47.5 % 105,000

เงิน มทบกองทุน วั ดิการชุมชน 0 0 0 400,000 -100 % 0

เงิน มทบระบบ ลักประกัน ุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

0 0 862,056 900,000 0 % 900,000

เงินชวยพิเศษ 0 180,090 0 0 100 % 100,000

เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

1,034,089.08 1,096,996.08 967,098.08 1,148,064 6.96 % 1,227,956

รวมงบกลาง 29,328,315.07 32,231,966.85 32,829,107.35 36,166,579 44,421,351
รวมงบกลาง 29,328,315.07 32,231,966.85 32,829,107.35 36,166,579 44,421,351
รวมงบกลาง 29,328,315.07 32,231,966.85 32,829,107.35 36,166,579 44,421,351

รวมแผนงานงบกลาง 29,328,315.07 32,231,966.85 32,829,107.35 36,166,579 44,421,351
รวมทุกแผนงาน 103,144,260.92 114,383,990.32 119,876,441.98 180,498,085 199,893,600
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสะเตงนอก

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 199,893,600   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 4,312,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จานวน 3,500,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จานวน 200,000 บาท

ประมาณการลดลงจากปที่ล่วงมา

ภาษีบารุงท้องที่ จานวน 200,000 บาท

ประมาณการลดลงจากปที่ล่วงมา

ภาษีป้าย จานวน 400,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

อากรการฆ่าสัตว์ จานวน 12,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,560,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จานวน 3,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จานวน 50,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จานวน 400,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมในการออก นังสือรับรองการแจ้งสถานที่จา น่าย
อา าร รือสะสมอา าร

จานวน 3,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน จานวน 600 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จานวน 30,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 100 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จานวน 5,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ อพัก จานวน 5,000 บาท

ประมาณการลดลงจากปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จานวน 5,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

ค่าปรับอื่น ๆ จานวน 5,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสา รับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จานวน 40,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จา น่ายอา าร รือสถานที่สะสม
อา ารในครัว รือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จานวน 10,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จานวน 100 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จานวน 3,000 บาท

ประมาณการลดลงจากปที่ล่วงมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 421,000 บาท
ค่าเช่า รือบริการสถานที่ จานวน 20,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 13:59:16 น้า : 2/4



ดอกเบี้ย จานวน 400,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

เงินปันผล รือเงินรางวัลต่างๆ จานวน 1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 3,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จานวน 3,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จานวน 1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 92,015,900 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จานวน 3,500,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กา นดแผนฯ จานวน 18,000,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จานวน 17,000,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จานวน 250,000 บาท

ประมาณการลดลงจากปที่ล่วงมา

ภาษีสรรพสามิต จานวน 51,665,900 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

ค่าภาค ลวงแร่ จานวน 600,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

ค่าภาค ลวงปิโตรเลียม จานวน 500,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎ มาย
ที่ดิน

จานวน 500,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ล่วงมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 100,579,900 บาท
เงินอุด นุนทั่วไป สา รับดาเนินการตามอานาจ น้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา

จานวน 100,579,900 บาท

ประมาณการลดลงจากปที่ล่วงมา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสะเตงนอก

อาเภอ เมืองยะลา   จัง วัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 199,893,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 30,462,089 บาท

งบบุคลากร รวม 19,802,889 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,993,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จานวน 915,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี จานวน 3 คน จานวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และ นังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยว
ข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 28,800 บาท จานวน 12 เดือน
2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จานวน 3 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 15,840 บาท/คน จานวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนายก/รองนายก จานวน 234,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแ น่งของนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี จานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และ นังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกราย
ละเอียด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนายกเทศมนตรี จานวน 1
อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท จานวน 12 เดือน
2. ค่าตอบแทนประจาตาแ น่งรองนายกเทศมนตรี จานวน 3
อัตรา ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท/คน จานวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จานวน 234,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี จานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
และ นังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนายกเทศมนตรี จานวน 1
อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท จานวน 12 เดือน
2. ค่าตอบแทนประจาตาแ น่งรองนายกเทศมนตรี จานวน 3
อัตรา ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท/คน จานวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารส่วนตาบล

จานวน 328,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสา รับเลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จานวน 12 เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และ นังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกราย
ละเอียด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จานวน 2 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 10,080 บาท จานวน 12 เดือน
2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 7,200 บาท จานวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 2,280,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสา รับประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและค่าตอบแทนรายเดือน
สา รับสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และ นังสือ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 15,840 บาท จานวน 12 เดือน
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 12,960 บาท จานวน 12 เดือน
3. ค่าตอบแทนของคณะสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 16
อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,800 บาท/คน จานวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 15,809,769 บาท
เงินเดือนพนักงาน จานวน 8,310,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาป ใ ้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริ ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จานวน 920,291 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลัง และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคานวณตั้งจ่าย
ไว้จานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
กา นด ลักเกณฑ์การใ ้ข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้
รับเงินค่าตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และ นังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกา นดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับ ลักเกณฑ์การใ ้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจาตาแ น่ง จานวน 314,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งรายเดือนของผู้ดารงตาแ น่ง
บริ าร อานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจัง วัด
ยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากาลังสามปและที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดย
คานวณตั้งไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าจ้างลูกจ้างประจา จานวน 275,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามป และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบัน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์การใ ้
ข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอก
เ นือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจา ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลังสามป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคานวณ
ตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต
. เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์การใ ้ข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และ นังสือ ก.จ. ก.ท. ก. อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือนและ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. เรื่อง กา นดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับ ลักเกณฑ์การใ ้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 4,609,538 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคานวณไว้ 12 เดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  14:22:36 น้า : 5/119



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 1,349,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคานวณตั้ง
ไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดาเนินงาน รวม 9,970,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,035,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นใ ้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และจ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนกรรมการที่มี น้าที่เกี่ยว
กับการพัสดุและกรรมการต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเบี้ยประชุม จานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล อาทิ
เช่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเ ็น
สมควร ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
.2554 ข้อ 105 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่เจ้า น้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
น้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใ ญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสานัก

งานและได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานส่วนใ ญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตั้งสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด รือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด รือกะของตนและใ ้ มายความรวมถึง
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และ นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง ลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ นังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร จานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่พนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และ นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิง าคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนและ นังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 6,290,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเข้าปก นังสือ ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบ
อิเล็กทรอนิค ค่าจ้างเ มาบริการต่างๆ และค่าจ้างเ มาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทาการอย่างใดอย่าง นึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกไม่สามารถดาเนินการเองได้ เช่น ค่าจัดไม้ดอกไม้
ประดับ ซุ้มงานพิธีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น รือคณะ
กรรมการ รือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎ มาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าอา าร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิ่น รือคณะกรรมการ รือคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎ มาย รือตามระเบียบ รือ นังสือสั่งการ
ของกระทรวงม าดไทย รือการประชุมระ ว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้งตามเกณฑ์
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน

ที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสีย าย จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสีย ายแก่บุคคลภายนอก เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานใน น้าที่ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พา นะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

ค่าใช้จ่ายในการประชุมชาวบ้านเพื่อกิจการของเทศบาล จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชาวบ้านเพื่อกิจการของ
เทศบาลและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จานวน 3,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริ ารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

ค่าใช้จ่ายในการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสาคัญต่างๆ จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสาคัญ
ต่างๆ เช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 431
ลาดับที่ 51

โครงการจัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการประจาป จานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการประจาป ในการเผยแพร่ รือการประชาสัมพันธ์งานของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอกในรูปแบบต่างๆ เช่น ปฏิทิน
ประจาป นังสือ วารสารต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 425
ลาดับที่ 14
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โครงการพัฒนาบุคลากร จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร เช่น ค่า
อา าร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 432
ลาดับที่ 1

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เช่น ค่าอา าร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่
เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 431
ลาดับที่ 46

โครงการอบรมบุคลากรเพื่อต่อต้านคอรัปชั่น จานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมบุคลากรเพื่อต่อต้าน
คอรัปชั่น เช่น ค่าอา าร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่
เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 424
ลาดับที่ 8

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใ ้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 1,330,000 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสา รับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก ถัง ถาด แก้วน้า น้ายาดับกลิ่น กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับ
เมตร ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เ ล็กเส้น แปรง
ทาสี ท่อน้าและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

วัสดุยานพา นะและขนส่ง จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพา นะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ กระจกโค้งมน เพลา น้า
มันเบรค น้ามันเกียร์ ยางรถยนต์ น๊อต สกรูและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น จานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลืองและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น น้ามันเชื้อ
เพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิล น้ามันเตา น้ามันจาร
บี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เคมี
ภัณฑ์ น้ายาต่างๆและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง รือ
ภาพและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่น รือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ัวพิมพ์ รือแถบ
พิมพ์สา รับเครื่องพิมพ์ ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล น่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุอื่น จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น มิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ ัวเชื่อมแก๊สและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,315,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จานวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสา รับสานักงาน/ที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้
จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษีและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล จานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาลในสานักงาน รือที่
สาธารณะรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่า
ภาษีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าเลข มายโทรศัพท์ ค่าบารุงคู่สายโทรศัพท์และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริ าร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และอื่นๆ ที่
เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าโทรภาพ ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตการ์ดและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 689,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 689,200 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จานวน 6 ชุดๆ ละ 4,000
บาท เป็นเงิน 24,000 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเป็นไปตามที่
เทศบาลกา นด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตาม
ท้องตลาด รือราคาในท้องถิ่น รือราคาที่จัดซื้อโดยประ ยัด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 143 ลาดับที่ 29

เก้าอี้ทางาน จานวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน แบบพนักพิงสูงระดับศรี
ษะ จานวน 2 ตัวๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท และ
เก้าอี้ทางาน จานวน 6 ตัวๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 24,000
บาท ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
รือราคาในท้องถิ่น รือราคาที่จัดซื้อโดยประ ยัด ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้า 457
ลาดับที่ 7

เก้าอี้อเนกประสงค์ จานวน 42,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์สา รับใช้ใน ้องประชุม
แบบโครงเ ล็กบุนวม จานวน 50 ตัวๆ ละ 850 บาท เป็น
เงิน 42,500 บาท ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตาม
ท้องตลาด รือราคาในท้องถิ่น รือราคาที่จัดซื้อโดยประ ยัด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 460
ลาดับที่ 31
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เครื่องดูดฝุ่น จานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จานวน 1
เครื่องๆ ละ 14,000 บาท คุณลักษณะและการจัดซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 461
ลาดับที่ 45

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) จานวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม
ติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 6
เครื่องๆ ละ 28,000 บาท คุณลักษณะและการจัดซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 463
ลาดับที่ 25

ตู้บานทึบเ ล็ก จานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานทึบเ ล็ก จานวน 1 ตู้ๆ ละ 7,500
บาท ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
รือราคาในท้องถิ่น รือราคาที่จัดซื้อโดยประ ยัด ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 144 ลาดับที่ 42
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ตู้เ ล็ก 4 ลิ้นชัก จานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เ ล็ก 4 ลิ้นชัก จานวน 2 ตู้ๆ ละ 7,500
บาท เป็นเงิน 15,000 บาท ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดย
ใช้ราคาตามท้องตลาด รือราคาในท้องถิ่น รือราคาที่จัดซื้อโดย
ประ ยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 144 ลาดับที่ 41

เต้นท์ จานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต้นท์ ขนาด 4 x 8 เมตร จานวน 3
ลังๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท รายละเอียด

คุณลักษณะเป็นไปตามที่เทศบาลกา นด ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด รือราคาในท้องถิ่น รือราคา
ที่ซื้อได้อย่างประ ยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้า 143 ลาดับที่ 36

โต๊ะทางาน จานวน 52,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานแบบเ ล็ก ขนาด 6 ฟุต จานวน 4
ตัวๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท ขนาด 3.5
ฟุต จานวน 4 ตัวๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท ไม่มี
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด รือราคาใน
ท้องถิ่น รือราคาที่จัดซื้อโดยประ ยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 457
ลาดับที่ 6

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  14:22:36 น้า : 16/119



ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ไมโครโฟนตั้งโต๊ะพร้อมลาโพง จานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนตั้งโต๊ะพร้อมลาโพง จานวน 6
ชุดๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท รายละเอียด
คุณลักษณะเป็นไปตามที่เทศบาลกา นด ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด รือราคาในท้องถิ่น รือราคา
ที่จัดซื้อโดยประ ยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้า 142 ลาดับที่ 23

ลาโพงเคลื่อนที่แบบคู่พร้อมไมโครโฟนไร้สาย จานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลาโพงเคลื่อนที่แบบคู่พร้อมไมโครโฟนไร้
สาย จานวน 1 ชุดๆ ละ 25,000 บาท รายละเอียดคุณลักษณะ
เป็นไปตามที่เทศบาลกา นด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดย
ใช้ราคาตามท้องตลาด รือราคาในท้องถิ่น รือราคาที่จัดซื้อโดย
ประ ยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 143 ลาดับที่ 35

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สา รับงานสานักงาน จานวน 102,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สา รับงาน
สานักงาน จานวน 6 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 102,000
บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัด าอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 457
ลาดับที่ 2
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับงานประมวล จานวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สา รับงาน
ประมวล) จานวน 3 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 66,000
บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัด าอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 144 ลาดับที่ 50

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา (18 น้า/นาที) จานวน 18,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา (18
น้า/นาที) จานวน 7 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 18,200

บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัด าอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 461
ลาดับที่ 43

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 
น้า/นาที)

จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED
สี ชนิด Network แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่องๆ ละ 10,000
บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัด าอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 461
ลาดับที่ 45
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เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 6
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท โดยจัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 457
ลาดับที่ 4

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 80,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 425
ลาดับที่ 13

โครงการปรับปรุงแผนชุมชนและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน

จานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการปรับปรุงแผนชุมชนและ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 427
ลาดับที่ 25

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  14:22:36 น้า : 19/119



งานบริหารงานคลัง รวม 10,941,900 บาท
งบบุคลากร รวม 7,340,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 7,340,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จานวน 3,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาป ใ ้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริ ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลัง และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคานวณตั้งจ่าย
ไว้จานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
กา นด ลักเกณฑ์การใ ้ข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้
รับเงินค่าตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และ นังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกา นดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับ ลักเกณฑ์การใ ้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจาตาแ น่ง จานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งรายเดือนของผู้ดารงตาแ น่ง
บริ าร อานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจัง วัด
ยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากาลังสามปและที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดย
คานวณตั้งไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจา จานวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามป และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบัน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์การใ ้
ข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอก
เ นือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา จานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจา ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลังสามป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคานวณ
ตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต
. เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์การใ ้ข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และ นังสือ ก.จ. ก.ท. ก. อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือนและ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. เรื่อง กา นดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับ ลักเกณฑ์การใ ้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 2,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคานวณไว้ 12 เดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคานวณตั้ง
ไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดาเนินงาน รวม 3,030,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 330,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นใ ้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่เจ้า น้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
น้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใ ญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสานัก

งานและได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานส่วนใ ญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตั้งสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด รือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด รือกะของตนและใ ้ มายความรวมถึง
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และ นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง ลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ นังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่พนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และ นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิง าคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนและ นังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 2,050,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเข้าปก นังสือ ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบ
อิเล็กทรอนิค ค่าจ้างเ มาบริการต่างๆ และค่าจ้างเ มาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทาการอย่างใดอย่าง นึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกไม่สามารถดาเนินการเองได้ เช่น ค่าจัดไม้ดอกไม้
ประดับ ซุ้มงานพิธีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พา นะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใ ้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสา รับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น ม้อ กะละมัง มีด ถัง ถาด แก้วน้า จาน ชาม ช้อน น้ายาดับ
กลิ่น กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็งและอื่นๆ ที่เข้าประเภทนี้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพา นะและขนส่ง จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพา นะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ กระจกโค้งมน เพลา น้า
มันเบรค น้ามันเกียร์ ยางรถยนต์ น๊อต สกรูและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น จานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลืองและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น น้ามันเชื้อ
เพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิล น้ามันเตา น้ามันจาร
บี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง รือ
ภาพและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่น รือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ัวพิมพ์ รือแถบ
พิมพ์สา รับเครื่องพิมพ์ ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล น่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอื่น จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น มิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ ัวเชื่อมแก๊สและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าเลข มายโทรศัพท์ ค่าบารุงคู่สายโทรศัพท์และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  14:22:36 น้า : 26/119



ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าโทรภาพ ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตการ์ดและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 571,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 571,900 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้ทางาน จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน 10 ตัวๆ ละ 5,000
บาท
รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น รือราคาที่ซื้อได้อย่าง
ประ ยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 142 ลาดับที่ 17

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา และสี) จานวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสี ระบบ
ดิจิตอล (ขาว - ดา และสี) จานวน 1 เครื่องๆ ละ 320,000
บาท ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที โดยจัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้า 142 ลาดับที่ 18
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โต๊ะทางาน จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 5 ตัวๆ ละ 10,000 บาท
รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น รือราคาที่ซื้อได้อย่าง
ประ ยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 141 ลาดับที่ 14

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จานวน 2
ตัวๆ ละ 10,000 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเป็นไปตามที่
เทศบาลกา นด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตาม
ท้องตลาด รือราคาที่จัดซื้อโดยประ ยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) น้าที่ 464
ลาดับที่ 6

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จานวน 68,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 4
เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท โดยจัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 141 ลาดับที่ 16
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับงานสานักงาน จานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับงานสานัก
งาน จานวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้า 141 ลาดับที่ 15
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เครื่องปริ้น (Multifunction) จานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึก
พร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสา รับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 น้าต่อนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสา รับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15

น้า ต่อนาที (ipm)
- สามารถถ่ายเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา - สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600

รือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซนต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wifi (lEEE 802.11b, g, n)
ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกา นด เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 141 ลาดับที่ 13
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เครื่องปริ้น (เลเซอร์ รือ LED ขาวดา) จานวน 10,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาว
ดา ชนิด Network จานวน 4 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สา รับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20

น้า ต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับ น้าอัตโนมัติได้
- มี น่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Bese-T รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wifi (lEEE 802.11b, g, n)
ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 141 ลาดับที่ 13

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รือทรัพย์สิน
อื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก รือได้รับถ่าย
โอนจาก น่วยงานอื่นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,577,300 บาท

งบดาเนินงาน รวม 780,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีมีคาสั่งใช้อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใ ้แก่อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใ ้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเ มาบริการ
ต่างๆ ค่าจ้างเ มาติดตั้งกล้องวงจรปดและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ป้องกันอุบัติเ ตุทางถนน ค่าอา ารและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 417
ลาดับที่ 3
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอา าร ค่า
สมนาคุณวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 417
ลาดับที่ 4

โครงการฝึกอบรม (ทบทวน) อปพร. ทม.สะเตงนอก จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึก
อบรม (ทบทวน) อปพร. ทม.สะเตงนอก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อา าร ค่าสมนาคุณวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 417
ลาดับที่ 9

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกัน
ภัย

จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัย เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอา าร ค่าสมนาคุณวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 417
ลาดับที่ 5
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โครงการฝึกอบรม ลักสูตรจัดตั้ง อปพร.ทม.สะเตงนอก จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรม ลักสูตร
การจัดตั้ง อปพร. ทม.สะเตงนอก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อา าร ค่าสมนาคุณวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 417
ลาดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สีก กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง รือ
ภาพ สายสื่อสัญญาณกล้องวงจรปด เสาติดตั้งกล้องและอื่นๆ ที่
เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เข็มขัด มวก และอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ เพื่อใ ้เจ้า น้าที่สวมใส่ในการปฏิบัติงาน โดยถือปฏิบัติการ
เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

วัสดุเครื่องดับเพลิง จานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิงและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 797,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 597,300 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องวงจรปด จานวน 597,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง
ที่สา รับติดตั้งภายนอกอาคาร สา รับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สา รับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สา รับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่ว
ไป จานวน 16 ชุดๆ ละ 32,000 บาท เป็นเงิน 512,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือ
ข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1
ชุดๆ ละ 61,000 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 16 ช่อง จานวน 1 ชุดๆ ละ 16,000 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
ช่อง จานวน 1 ชุดๆ ละ 8,300 บาท
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 172
ลาดับที่ 13.3

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 418
ลาดับที่ 8
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,335,240 บาท

งบบุคลากร รวม 2,235,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,235,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จานวน 1,477,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ของ
พนักงานเทศบาล จานวน5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตาม
นังสือสานักงาน กจ.กท. และ กอบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเ นือจากเงินประจา
ตาแ น่ง เช่นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษราย
เดือนของเจ้า น้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จัง วัดชายแดนภาค
ใต้ เงินเพิ่มอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด นุนทั่ว
ไป 120,000 บาท ตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ กอบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจาตาแ น่ง จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งผู้บริ ารจานวน 2 อัตรา ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ กอบต.ที่ มท
0809.2/ ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 463,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในงานธุรการ
จานวน 3 อัตรา งานการศึกษาปฐมวัยและโรงเรียน จานวน 1
อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตาม นังสือสานักงาน กจ.กท.
และ กอบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที3่0 ธันวาคม2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 145,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบ
แทนพิเศษรายเดือนของเจ้า น้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จัง วัดชาย
แดนภาคใต้ ที่ปฏิบัติงานในงานธุรการจานวน 3 อัตรา งานการ
ศึกษาปฐมวัยและโรงเรียน จานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 33,000 บาท เงินอุด นุนทั่วไป 112,500 บาท ตาม นังสือ
สานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่มท 0809.2/ ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดาเนินงาน รวม 1,001,360 บาท
ค่าตอบแทน รวม 221,960 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อปท
. ค่าสมนาคุณ ค่ารางวัลกรรมการสอบ และอื่นๆ คณะกรรมการ
ต่างๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นสา รับพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน 7,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้า น้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
น้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใ ญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสานัก

งานและได้ปฏิบัติงานนันนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน รือ
โดยลักษณะงานส่วนใ ญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด รือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด รือกะของตนและใ ้ มายความรวมถึง
เงินค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าเช่าบ้าน จานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบ
ทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร จานวน 14,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ผู้มีสิทธิตามระเบียบทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเข้าปก นังสือ ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเ มาบริการต่างๆ และค่าจ้างเ มา
แรงงานบุคคลภายนอกมาทาการอย่างใดอย่าง นึ่ง กรณีที่
เทศบาลเมืองสะเตงนอกไม่สามารถดาเนินการเองได้และอื่นๆ ที่
เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ รือคณะ
อนุกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎ มาย รือบุคคล คณะบุคคลที่
มาตรวจ ประเมิน นิเทศงานต่างๆ รืออื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่า
อา าร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ
อื่นๆ โดยตั้งตามเกณฑ์ นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4
/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พา นะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเช่น เพื่อใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม และอื่นๆ
ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไ ล่ รวมถึงรายจ่ายที่ต้อง
ชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง อาทิเช่น เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า มาตรสา รับวัดวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไ ล่ รวมถึงรายจ่ายที่ต้อง
ชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง อาทิเช่น ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะ
ไกล ตลับเมตร ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เ ล็ก
เส้น แปรงทาสี ท่อน้าและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้     

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น จานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลืองและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น น้ามันเชื้อ
เพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิล น้ามันเตา น้ามันจาร
บี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
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วัสดุการเกษตร จานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น วัสดุ
เพาะ อวน กระชัง ปุ๋ย ยาป้องกันและกาจัดศัตรูพืช อุปกรณ์ขยาย
พันธุ์พืช ใบมีด เชือก ผ้าใบ ผ้าพลาสติก น้ากากป้องกันแก๊สพิษ
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟล์ม
เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง รือภาพและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่น รือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ัวพิมพ์ รือแถบ
พิมพ์สา รับเครื่องพิมพ์ ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล น่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอม
ไดร์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่อง กระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 14,400 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าเลข มายโทรศัพท์ ค่าบารุงคู่สายโทรศัพท์ และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จานวน 8,400 บาท

เพื่อเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อ
ใ ้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

งบลงทุน รวม 98,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 98,400 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะขาว น้าโฟเมก้า จานวน 11,600 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะขาว น้าโฟเมก้า คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ขนาด
กว้าง 75 ซม ยาว 180 ซม สูง 75 ซม. ขาโต๊ะเ ล็กชุบโครเมี่
ยม ขาโต๊ะสามารถพับเก็บได้ ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาจากท้องตลาด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังต้มน้าร้อน จานวน 13,000 บาท

เพื่อจัดซื้อถังน้าร้อนแบบแสตนเลส จานวน 1 ตัว
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ทาจากแสตนเลส ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 18 ลิตร ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานัก
งบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาจากท้องตลาดตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน จานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานสานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
ใ ้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับงานประมวลผล จานวน 44,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับงานประมวล
ผล จานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานใ ้เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

จอแสดงภาพ จานวน 2,800 บาท

เพื่อจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จานวน 1 ตัว คุณลักษณะพื้นฐานใ ้เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ค่า
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ของกองการศึกษาที่จัดซื้อเอง
รือรับถ่ายโอนจาก น่วยงานอื่นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย

นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 24,733,700 บาท

งบบุคลากร รวม 5,615,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 5,615,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จานวน 2,377,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ของ
พนักงานเทศบาล จานวน 11 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุด นุนทั่ว
ไป ตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ กอบต.ที่ มท 0809.2/ ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ

คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุด นุนทั่วไป     
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จานวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเ นือจากเงินประจา
ตาแ น่ง เช่นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษราย
เดือนของเจ้า น้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จัง วัดชายแดนภาค
ใต้ เงินเพิ่มอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตาม นังสือสานักงาน กจ
.กท.และ กอบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้ง
จ่ายจากเงินอุด นุนทั่วไป

เงินวิทยฐานะ จานวน 294,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล ตามประกาศ
พนักงานเทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งจ่ายจากเงินอุด นุนทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 1,978,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลัง
สามป และที่แก้ไขเพิ่มเติมแผนอัตรากาลังสามป โดยคานวณตั้ง
ไวั 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุด นุนทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 756,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศ
พนักงานเทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน
2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ
.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปและที่แก้ไขเพิ่ม
เติมแผนอัตรากาลังสามป โดยคานวณตั้งไวั 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินอุด นุนทั่วไป
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งบดาเนินงาน รวม 10,818,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 79,200 บาท
ค่าเช่าบ้าน จานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบ
ทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร จานวน 19,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ผู้มีสิทธิตามระเบียบทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 6,702,300 บาท
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 1,948,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารและที่ดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร
และมัรกัส ค่าจ้างติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้างเ มา
แรงงานบุคคลภายนอกมาทาการอย่างใดอย่าง นึ่งที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองสะเตงนอก

จานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการแข่งขันกีฬาสาน
สัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก เช่น ค่า
จัดสนาม ค่าอา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าตอบแทน
กรรมการต่างๆ ค่าจัดทาป้ายชื่อ ค่าทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 401 ลาดับที่ 47     
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โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนปฐมวัย จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของนักเรียนปฐมวัย เช่น ค่าจัดเวที ค่าอา าร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ค่าจัดทา
ป้ายชื่อ ค่าทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 401 ลาดับ
ที่ 50

โครงการพัฒนาความรู้การดูแลเด็กปฐมวัย จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาความรู้การ
ดูแลเด็กปฐมวัย เช่น ค่าจัดเวที ค่าอา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัด
ทาป้ายชื่อ ค่าทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) น้าที่ 164 ลาดับ
ที่ 25

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองสะเตง
นอก เช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทาป้ายชื่อ ค่าทาเกียรติ
บัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 401 ลาดับที่ 49
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กปฐมท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น เช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทาป้ายชื่อ ค่าทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 395 ลาดับที่ 23

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริ ารสถานศึกษา จานวน 4,464,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริ ารสถานศึกษา รายละเอียด ดังนี้
1.เงินอุด นุนสา รับสนับสนุนอา ารกลางวัน ตั้งไว้ 1,960,000
บาท
2.เงินอุด นุนสา รับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุ

บาลพงบูโล๊ะ เป็นเงิน 20,000 บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เป็นเงิน 7,200 บาท
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง ้องสมุดโรงเรียน เป็น

เงิน 100,000 บาท
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแ ล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็น

เงิน 50,000 บาท
2.5 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
(1) โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ เป็นเงิน 15,000 บาท
(2) ครูแกนนา 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาท
(3) เจ้า น้าที่ อปท. 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาท

3.เงินอุด นุนสา รับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 ค่าจัดการเรียนการสอยราย ัว คนละ 850 บาท
3.2 ค่า นังสือเรียน คนละ 200 บาท/ป
3.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน (2ภาค

เรียน)
3.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ป
3.5 ค่าพัฒนากิจกรรมคุณภาพผู้เรียน คนละ 215 บาท /ภาค

เรียน(2ภาคเรียน)
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4.เงินอุด นุนสา รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สา รับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)
4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน คนละ 1,700 บาท/ป
4.2 ค่า นังสือเรียน คนละ 200 บาท/ป
4.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ป
4.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ป
4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430 บาท/ป

รายการที่ไม่ได้กา นดเงินงบประมาณไว้ใ ้เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามจานวนเด็กที่แท้จริงที่อาจเพิ่มขึ้น รือลดลงในแต่ละภาคเรียน
ตั้งจ่ายจากเงินอุด นุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) น้าที่ 399 -400 ลาดับที่ 45

ค่าวัสดุ รวม 3,837,000 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เช่น กระดาษ แฟ้ม และอื่นๆ
ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสา รับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทป
พันสายไฟ สายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น ม้อ กะละมัง มีด ถัง ถาด แก้วน้า จานชาม ช้อน น้ายาดับ
กลิ่น กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็งและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าอา ารเสริม (นม) จานวน 3,647,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอา ารเสริม (นม) สา รับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลและสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตั้งจ่ายจาก
เงินอุด นุนทั่วไป

วัสดุก่อสร้าง จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งอาทิ
เช่น ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับ
เมตร ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เ ล็กเส้น แปรง
ทาสี ท่อน้าและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

วัสดุการเกษตร จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกลอร์ จอบ
มุน จานพรวน คราดซี่พรวนดินระ ว่างแถว เคียว อวน ผ้าใบ
รือผ้าพลาสติก วัสดุเพาะชา ปุ๋ยและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย

นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สีก กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง รือ
ภาพและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่น รือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ัวพิมพ์ รือแถบ
พิมพ์สา รับเครื่องพิมพ์ ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล น่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอม
ไดร์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่อง กระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัด
เทศบาลเมืองสะเตงนอก รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อม
กัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

งบลงทุน รวม 1,830,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 155,500 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน

ชั้นวาง นังสือโชว์ น้า จานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวาง นังสือโชว์ น้าปก คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป มี 4 ชั้น ขนาด
ยาว 90 กว้าง 30 ซม. สูง 90 ซม. สีสันสดใส สามารถถอด
ประกอบได้ จานวน 9 ตัวๆ ละ 2,000 บาท ไม่มีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น รือราคาที่ซื้อได้อย่าง
ประ ยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

พัดลมติดผนัง จานวน 19,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จานวน 10 ตัว คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป ใบพัดขนาด 18 นิ้ว ปรับระดับแรงลมด้วยสาย
ดึง 3 ระดับ ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบ
ประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาจากท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้กับข้าว จานวน 4,500 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้กับข้าว จานวน 1 ตัว คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตู้
ขนาด กว้าง150 ซม. ลึก45 ซม. สูง85ซม. ด้านบนตู้ปูด้วย
แผ่นกระเบื้อง ภายในมี2ชั้น ด้านข้างช่วงบนเป็นอลูมิเนียมมีรู ไว้
สา รับระบายอากาศ ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
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ตู้เย็น จานวน 18,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิ
กฟุต จานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เตาแก๊ส จานวน 8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเตาแก๊ส จานวน 2 ตัว ๆละ 4,000 บาท คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป เตาแก๊สแบบตั้งโต๊ะ 2 ัวเตา ัวเตาทาจากทอง
เ ลือง ระบบจุดติดแก๊สด้วยลูกบิด ไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ โดยจัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โต๊ะรับประทานอา ารพร้อมม้านั่งยาว จานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอา ารพร้อมม้านั่ง
ยาว จานวน 20 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท คุณลักษณะสังเขป โต๊ะ
น้าโฟเมก้า ขนาด 60*150*55 ซม ม้านั่ง น้าโฟเม

ก้า ขนาด 30*150*35 ซม. (ต่อชุด : โต๊ะ 1ตัว ม้านั่ง
ยาว 2 ตัว) ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบ
ประมาณ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก (Inkjet Printer) จานวน 7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก (Inkjet Printer)สา รับ
กระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ค่า
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ที่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก รือรับถ่ายโอน
จาก น่วยงานอื่นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้     

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  14:22:37 น้า : 50/119



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,675,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก จานวน 112,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายู
บางกอก (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 391 ลาดับ
ที่ 2

โครงการก่อสร้างอาคารโรงอา ารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก จานวน 1,319,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างอาคารโรงอา ารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมลายูบางกอก (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) น้าที่ 393 ลาดับที่ 14

โครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายู
บางกอก

จานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการติดตั้งกันสาดรอบตัว
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 392 ลาดับที่ 5     

โครงการติดตั้งเ ล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการติดตั้งเ ล็กดัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 395 ลาดับที่ 25 

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายใ ้เป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  14:22:37 น้า : 51/119



งบเงินอุดหนุน รวม 6,468,900 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,468,900 บาท
เงินอุด นุนส่วนราชการ

เงินอุด นุนสา รับสนับสนุนโครงการอา ารกลางวัน จานวน 5,288,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอา ารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งจ่ายจากเงินอุด นุนทั่ว
ไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 402 ลาดับที่ 56 

เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุด นุนสา รับสนับสนุนโครงการอา ารกลางวัน จานวน 1,180,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอา ารกลางวันเด็กนักเรียนใ ้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมัสยิดตักวา ตั้งจ่ายจากเงินอุด นุนทั่วไปเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 402 ลาดับที่ 56

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ รวม 958,400 บาท
งบบุคลากร รวม 150,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในงาน
กิจกรรมเด็กและเยาวชน จานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ กอบต.ที่ มท 0809.2/ ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบ
แทนพิเศษรายเดือนของเจ้า น้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จัง วัดชาย
แดนภาคใต้ ที่ปฏิบัติงานในงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 12,000 บาท เงินอุด นุนทั่วไป 30,000 บาท ตาม
นังสือสานักงาน กจ.กท. และ กอบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน รวม 808,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถาน
ศึกษา

จานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสร้างภูมิคุ้นกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา เช่น ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน
กรรมการต่างๆ ค่าจัดทาป้ายชื่อ ค่าอา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าทา
เกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
นุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้

จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 416 ลาดับที่ 76

โครงการกลไกท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการใ ้ความรู้และพัฒนาเด็ก
และเยาวชนของศูนย์สร้างสรรค์ รรษา เช่น ค่าวิทยากร ค่าตอบ
แทนกรรมการต่างๆ ค่าอา าร ค่าอา ารวางและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามและระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 415ลาดับที่ 70

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  14:22:37 น้า : 53/119



โครงการวันเด็กแ ่งชาติ จานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการวันเด็กแ ่ง
ชาติ เช่น ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าจัดและตกแต่งสถาน
ที่ ค่าอา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าของรางวัลใน
เล่นเกมส์กิจกรรมต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ค่าจัดทาป้าย
ชื่อ ค่าทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 414 ลาดับ
ที่ 67

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมตาบลสะเตงนอก จานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนมุสลิมตาบลสะเตงนอก เช่น ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน
กรรมการต่างๆ ค่าจัดทาป้ายชื่อ ค่าอา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าทา
เกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เเป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 415 ลาดับที่ 73
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โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นาและเครือข่ายเด็กและ
เยาวชนตาบลสะเตงนอก

จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพผู้นาและเครือข่ายเด็กและเยาวชนตาบลสะเตง
นอก เช่น ค่าวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ค่าจัดทาป้าย
ชื่อ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 416 ลาดับที่ 75

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,400 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จานวน 8,400 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตภายในศูนย์
สร้างสรรค์ รรษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 21,978,600 บาท

งบบุคลากร รวม 8,197,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 8,197,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาป ใ ้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริ ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จานวน 362,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลัง และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคานวณตั้งจ่าย
ไว้จานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
กา นด ลักเกณฑ์การใ ้ข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้
รับเงินค่าตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และ นังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกา นดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับ ลักเกณฑ์การใ ้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจาตาแ น่ง จานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งรายเดือนของผู้ดารงตาแ น่ง
บริ าร อานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจัง วัด
ยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากาลังสามปและที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดย
คานวณตั้งไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 4,245,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคานวณไว้ 12 เดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 1,530,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคานวณตั้ง
ไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดาเนินงาน รวม 12,637,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นใ ้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่เจ้า น้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
น้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใ ญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสานัก

งานและได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานส่วนใ ญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตั้งสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด รือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด รือกะของตนและใ ้ มายความรวมถึง
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าเช่าบ้าน จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และ นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง ลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ นังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร จานวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่พนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และ นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิง าคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนและ นังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 9,212,600 บาท
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 7,560,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเข้าปก นังสือ ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบ
อิเล็กทรอนิคส์ ค่าจ้างเ มาบริการต่างๆ และค่าจ้างเ มาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทาการอย่างใดอย่าง นึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกไม่สามารถดาเนินการเองได้ เช่น ค่าจัดไม้ดอกไม้
ประดับ ซุ้มงานพิธีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พา นะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

ค่าใช้จ่ายในการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์ จานวน 2,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสารวจข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจานวนสัตว์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใ ้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 3,065,000 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสา รับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ถังขยะ แปรง ไม้
กวาด ผงซักฟอก ม้อ กะละมัง มีด ถัง ถาด แก้ว
น้า จาน ชาม ช้อน น้ายาดับกลิ่น กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับ
เมตร ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เ ล็กเส้น แปรง
ทาสี ท่อน้าและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

วัสดุยานพา นะและขนส่ง จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ วัสดุ อะไ ล่ต่างๆ ของยานพา นะ
ที่ชารุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ ไส้กรองยานพา นะต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก รือเครื่องจักรยานยนต์ที่ น่วยงานอื่น
สนับสนุนแก่เทศบาลฯ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น จานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื่อเพลิงและ ล่อลื่น ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลืองและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น น้ามันเชื้อ
เพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิล น้ามันเตา น้ามันจาร
บี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
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วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทวัสดุคง
ทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น น้ายา
ดับเพลิง
กระบอกตวง เบ้า ลอม ูฟง เปล ามคนไข้ เครื่องวัดน้า
ฝน เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สาลี ผ้าพันแผล ลอดแก้ว
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง รือ
ภาพและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่อง มายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด มวก ผ้าพันคอ เครื่องแต่งกายเพื่อป้องกัน
เชื้อโรค สารเคมีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่น รือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ัวพิมพ์ รือแถบ
พิมพ์สา รับเครื่องพิมพ์ ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล น่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุอื่น จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เช่น วัสดุการจัดเก็บขยะ เสื้อ
ฝน ถุงมือและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าเลข มายโทรศัพท์ ค่าบารุงคู่สายโทรศัพท์และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าโทรภาพ ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตการ์ดและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 1,144,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,144,000 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้ทางาน จานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางานชนิดเ ล็ก จานวน 2
ตัวๆ ละ 3,500 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกา นด ไม่มีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น รือราคาที่ซื้อได้
อย่างประ ยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 448
ลาดับที่ 7
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ตู้บานเลื่อนกระจก จานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จานวน 2 ตู้ๆ ละ 8,000
บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น รือราคาที่ซื้อได้อย่างประ ยัด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้า 140 ลาดับที่ 5

ตู้ลิ้นชักเ ล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ชั้น จานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเ ล็กเก็บแบบฟอร์ม 15
ชั้น จานวน 2 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น รือ
ราคาที่ซื้อได้อย่างประ ยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้า 450
ลาดับที่ 23

โต๊ะทางานชนิดเ ล็ก จานวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานชนิดเ ล็ก ขนาด 4 ฟุต จานวน 2
ตัวๆ ละ 5,500 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกา นด ไม่มีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น รือราคาที่ซื้อได้
อย่างประ ยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 448
ลาดับที่ 6
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ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง

รถบรรทุกดีเซล จานวน 854,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จานวน 1 คัน
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่า
กว่า 2,400 ซีซี รือ กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 100
กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นกระบะสาเร็จรูป
2. ้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 449
ลาดับที่ 15

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นละอองฝอย จานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV จานวน 1
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เครื่องยนต์เบนซิลแบบ 2 จัง วะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
2. ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ไม่น้อยกว่า 41 x 43 x 48
เซนติเมตร
3. กาลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า
4. ขนาดถังบรรจุน้ายา ไม่น้อยกว่า 3 ลิตร
5. ขนาดถังบรรจุน้ามันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 0.7 ลิตร
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น รือราคาที่ซื้อได้อย่างประ ยัด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 141 ลาดับที่ 12
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานสานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
ใ ้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 448
ลาดับที่ 1

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับงานประมวลผล จานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานใ ้เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้า 140 ลาดับที่ 1

เครื่องพิมพ์ จานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึก
พร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1
เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 448
ลาดับที่ 2
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เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จานวน 1
เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานใ ้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้า 450
ลาดับที่ 24

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รือทรัพย์สิน
อื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก รือได้รับถ่าย
โอนจาก น่วยงานอื่นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 843,200 บาท
งบดาเนินงาน รวม 245,300 บาท

ค่าใช้สอย รวม 245,300 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า

จานวน 15,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น วัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 น้า 34 ลาดับที่ 1
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โครงการ (Big cleaning day) น้าบ้าน น่ามอง จานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ (Big cleaning day)
น้าบ้าน น่ามอง เช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เข้า

ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 386
ลาดับที่ 23

โครงการคัดแยกขยะ จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการคัดแยกขยะ เช่น ค่า
อา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 386
ลาดับที่ 21

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์
พื้นที่สีเขียว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอา ารและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 386
ลาดับที่ 22

โครงการบริ ารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟู 
เทศบาลเมืองสะเตงนอกเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ยะลา

จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการบริ ารจัดการศูนย์
บริการสาธารณะสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟูเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 384
ลาดับที่ 8
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โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณ
สุข แยกเป็น
1. ค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสา รับแพทย์ พยาบาล
และเจ้า น้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง จานวนเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
2. อบรมทางด้านสาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้
ประกอบการในงานสุขาภิบาลอา าร กลุ่มเสี่ยงและด้านการส่ง
เสริมสุขภาพ จานวนเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 383
ลาดับที่ 2

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอา าร ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 384
ลาดับที่ 10

โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เช่น ค่า
อา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 388
ลาดับที่ 31

โครงการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอา าร ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 386
ลาดับที่ 19
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โครงการอบรมในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บขยะใ ้สะอาดและ
ปลอดภัย

จานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการอบรมในการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดเก็บขยะใ ้สะอาดและปลอดภัย เช่น ค่าอา าร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้า 137 ลาดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 597,900 บาท
เงินอุดหนุน รวม 597,900 บาท
เงินอุด นุนส่วนราชการ

เงินอุด นุนสา รับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

จานวน 15,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอุด นุนสา รับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 น้าที่ 34 ลาดับที่ 1

เงินอุด นุนสา รับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จานวน 2,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนจานวนสัตว์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 น้าที่ 34 ลาดับที่ 2

เงินอุด นุนเอกชน

โครงการพระราชดาริ ด้านสาธารณสุข จานวน 580,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 140,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในพื้นที่ตาบลสะเตงนอก จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว
ในพื้นที่ตาบลสะเตงนอก เช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 373
ลาดับที่ 1

โครงการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเ ลือกลุ่มอาชีพผู้ด้อยโอกาสบ้าน 
ธอส.

จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนช่วย
เ ลือกลุ่มอาชีพผู้ด้อยโอกาสบ้าน ธอส. เช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 377
ลาดับที่ 12

โครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อ
ผ้าสตรี เช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 374
ลาดับที่ 12

โครงการอบรมใ ้ความรู้ด้านอาชีพต่างๆ สา รับคนว่างงาน จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการอบรมใ ้ความรู้ด้านอาชีพ
ต่างๆ สา รับคนว่างงาน เช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 377
ลาดับที่ 13
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โครงการอบรมใ ้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการอบรมใ ้ความรู้ผู้ดูแลคน
พิการ เช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 378
ลาดับที่ 16

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 20,048,700 บาท

งบบุคลากร รวม 10,792,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 10,792,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จานวน 3,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาป ใ ้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริ ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลัง และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคานวณตั้งจ่าย
ไว้จานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
กา นด ลักเกณฑ์การใ ้ข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้
รับเงินค่าตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และ นังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกา นดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับ ลักเกณฑ์การใ ้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจาตาแ น่ง จานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งรายเดือนของผู้ดารงตาแ น่ง
บริ าร อานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจัง วัด
ยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากาลังสามปและที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดย
คานวณตั้งไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจา จานวน 290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามป และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบัน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์การใ ้
ข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอก
เ นือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจา ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลังสามป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคานวณ
ตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต
. เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์การใ ้ข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และ นังสือ ก.จ. ก.ท. ก. อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือนและ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. เรื่อง กา นดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับ ลักเกณฑ์การใ ้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 4,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคานวณไว้ 12 เดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคานวณตั้ง
ไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดาเนินงาน รวม 8,420,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 660,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นใ ้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  14:22:37 น้า : 73/119



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่เจ้า น้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
น้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใ ญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสานัก

งานและได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานส่วนใ ญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตั้งสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด รือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด รือกะของตนและใ ้ มายความรวมถึง
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และ นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง ลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ นังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร จานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่พนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และ นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิง าคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนและ นังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 3,220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 2,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเข้าปก นังสือ ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบ
อิเล็กทรอนิค ค่าจ้างเ มาบริการต่างๆ และค่าจ้างเ มาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทาการอย่างใดอย่าง นึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกไม่สามารถดาเนินการเองได้ เช่น ค่าจัดไม้ดอกไม้
ประดับ ซุ้มงานพิธีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พา นะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

โครงการดาเนินการสอบเขตที่ดิน จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการดาเนินการสอบเขต
ที่ดิน และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) น้าที่ 432
ลาดับที่ 56

โครงการดูแลรักษาคูระบายน้าและสถานที่สาธารณะ จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการดูแลรักษาคูระบายน้า
และสถานที่สาธารณะและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้า 432
ลาดับที่ 58
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โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองยะลา จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองยะลาและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 432
ลาดับที่ 55

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 433
ลาดับที่ 60

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใ ้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 4,520,000 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสา รับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น ม้อ กะละมัง มีด ถัง ถาด แก้วน้า จาน ชาม ช้อน น้ายาดับ
กลิ่น กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็งและอื่นๆ ที่เข้าประเภทนี้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับ
เมตร ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เ ล็กเส้น แปรง
ทาสี ท่อน้าและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

วัสดุยานพา นะและขนส่ง จานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพา นะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ กระจกโค้งมน เพลา น้า
มันเบรค น้ามันเกียร์ ยางรถยนต์ น๊อต สกรูและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น จานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื่อเพลิงและ ล่อลื่น ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลืองและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น น้ามันเชื้อ
เพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิล น้ามันเตา น้ามันจาร
บี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สีก กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง รือ
ภาพและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่น รือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ัวพิมพ์ รือแถบ
พิมพ์สา รับเครื่องพิมพ์ ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล น่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอื่น จานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น มิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ ัวเชื่อมแก๊สและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าเลข มายโทรศัพท์ ค่าบารุงคู่สายโทรศัพท์และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าโทรภาพ ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตการ์ดและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 836,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 836,700 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้ทางาน จานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว
รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น รือราคาที่ซื้อได้อย่าง
ประ ยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 146 ลาดับที่ 73

เครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ชนิด ขาว - ดา
2. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิด มึกผง ย่อ - ขยายได้ราย
ละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น รือราคาที่ซื้อได้อย่าง
ประ ยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้า 146 ลาดับที่ 70
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ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จานวน 2 ตู้ๆ ละ 8,000
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีมือจับชนิดฝง
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสา กรรม (มอก.)
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 146 ลาดับที่ 72

ตู้เ ล็กแบบ 2 บาน จานวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เ ล็กแบบ 2 บาน จานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสา กรรม (มอก.)
รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด จัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้า 146 ลาดับที่ 71

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เตาแก๊ส จานวน 19,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาแก๊ส จานวน 2 เตาๆ ละ 9,900 บาท
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 146 ลาดับที่ 69
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ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจาะเ ล็ก จานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะเ ล็ก จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไม่น้อยกว่า 1,500 W
- ใช้ไฟฟ้า 220 V
- แอมป์ไม่น้อยกว่า 6.8 A
- ความเร็วรอบ ไม่น้อยกว่า 1,420 รอบ/นาที
รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น รือราคาที่ซื้อได้อย่าง
ประ ยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) น้าที่ 453
ลาดับที่ 20

เครื่องเจียตั้งโต๊ะ จานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียตั้งโต๊ะ จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มอเตอร์ ินไฟ 8 นิ้ว 700 วัตต์
- มอเตอร์กาลังสูงพร้อมลูกปืนลม ซึ่งอยู่ในตัวเครื่องแบบ ล่อขึ้น
รูป ช่วยป้องกันฝุ่น
- ฝาครอบป้องกันผลิตจากโล ะ ล่อ
- กระจกป้องกันสะเก็ดไฟขนาดใ ญ่และสามารถปรับได้
- เปลี่ยน ินเจียร์ได้ง่าย
- ฐานเป็นยาง เพิ่มความมั่นคงและลดการสั่นสะเทือน
- สวิตซ์เปด - ปด แบบกันฝุ่น
รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น รือราคาที่ซื้อได้อย่าง
ประ ยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 453
ลาดับที่ 21
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จานวน 138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สา รับงาน
ประมวลผล จานวน 6 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้า 145 ลาดับที่ 65

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด Network จานวน 8,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาว
ดา ชนิด Network จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สา รับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28

น้า ต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับ น้าอัตโนมัติได้
- มี น่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Bese-T รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wifi (lEEE 802.11b, g, n)
ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 145 ลาดับที่ 66
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด Network สา รับ
กระดาษขนาด A3

จานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาว
ดา ชนิด Network จานวน 2 เครื่องๆ ละ 54,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สา รับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35

น้า ต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สา รับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18

น้า ต่อนาที (ppm)
- มี น่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 10/100 Base-T รือดี
กว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 145 ลาดับที่ 68
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED สี ชนิด Network จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED
สี ชนิด Network จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสา รับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 น้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสา รับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18

น้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับ น้าอัตโนมัติได้
- มี น่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง รือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wifi (lEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 145 ลาดับที่ 67

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ขนาดใ ญ่ของ
น่วยงานกองช่าง เช่น รถยนต์ รถบรรทุก รถเจซีบี รถ

จักรยานยนต์และเครื่องจักรอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานไฟฟ้าถนน รวม 23,554,000 บาท
งบลงทุน รวม 23,054,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 23,054,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยเจริญสวัสดิ์ มู่
ที่ 12

จานวน 1,504,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยเจริญ
สวัสดิ์ มู่ที่ 12 ท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ขนาด ศก. 0.60
เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 400.00 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้า 123 ลาดับที่ 4.26

โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยนัดโต๊ะโมง 3 
มู่ที่ 4

จานวน 1,532,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยนัด
โต๊ะโมง 3 มู่ที่ 4 ท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็ก ขนาด ศก.0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 400.00
เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 126
ลาดับที่ 4.13

โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยนิบงบารู 4 มู่
ที่ 7

จานวน 1,367,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยนิบง
บารู 4 มู่ที่ 7 ท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ขนาด ศก.0.60
เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 333.00 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 181
ลาดับที่ 4.4
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โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยปาลาจืองา มู่
ที่ 8

จานวน 1,020,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยปาลา
จืองา มู่ที่ 8 (แบบท่อลอดเ ลี่ยม) ขนาดกว้าง 2 ช่อง ยาว 1.80
เมตร สูง 1.80 เมตร ความยาวรวม 33.00 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 199
ลาดับที่ 4.6

โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยพงษ์เจริญ 
ถนนผังเมือง 4 ซอย 24 มู่ที่ 9

จานวน 1,256,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยพงษ์
เจริญ ถนนผังเมือง 4 ซอย 24 มู่ที่ 9 ท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็กขนาด ศก.0.60 - 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว
รวม 245.00 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 240
ลาดับที่ 4.59

โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยรวมเงิน มู่ที่ 
10

จานวน 1,276,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยรวม
เงิน มู่ที่ 10 ท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ขนาด ศก.0.60
เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 692.00 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 276
ลาดับที่ 4.7

โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยอัลนูร ( ลังโรง
เรียนฮาฟทมัรกัส) มู่ที่ 3

จานวน 1,134,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยอัลนูร
( ลังโรงเรียนฮาฟทมัรกัส) มู่ที่ 3 ท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็ก ขนาด ศก.1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 175.00
เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 62 ลาดับที่ 5.1
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โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยโอเอ็กโอ มู่ที่ 
1

จานวน 834,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยโอเอ็ก
โอ มู่ที่ 1 ท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ขนาด ศก.0.60
เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 240.00 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 58
ลาดับที่ 4.11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยโปลีบีนา 2 มู่ที่ 1 จานวน 383,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยโปลีบีนา 2
มู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร นา 0.15

เมตร รือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 55
ลาดับที่ 3.6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยฮาปเซาะ มู่ที่ 11 จานวน 303,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยฮาป
เซาะ มู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 49.00
เมตร นา 0.15 เมตร รือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 367.50 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 114 ลาดับที่ 1.1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก สายลางา - ปายอ มู่ที่ 5 จานวน 1,006,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก สายลางา - ปา
ยอ มู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร นา 0.15
เมตร รือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 140
ลาดับที่ 3.8
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็กพร้อมคูระบายน้า ถนนสาย
เอสพี มู่ที่ 13

จานวน 1,499,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็กพร้อมคูระบาย
น้า ถนนสายเอสพี มู่ที่ 13 ขนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ความ
ยาวรวม 142.00 เมตร นา 0.15 เมตร รือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 852.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็ก ขนาด ศก. 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 142.00
เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 365
ลาดับที่ 6.5

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ซอยตะโล๊ะบอ
แร - กาปงกรีแย มู่ที่ 6

จานวน 508,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ซอย
ตะโล๊ะบอแร - กาปงกรีแย มู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 240.00 เมตร นา 0.05 เมตร รือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 960.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 157
ลาดับที่ 2.21

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ซอยปอเนาะ - 
กูแบปูตะ มู่ที่ 11

จานวน 408,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ซอย
ปอเนาะ - กูแบปูตะ มู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว 135.00 เมตร นา 0.05 เมตร รือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 675.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 304
ลาดับที่ 5.2
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โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ซอยรวมเงิน 
มู่ที่ 10

จานวน 813,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต ซอย รวมเงิน มู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 346.00 เมตร นา 0.05 เมตร รือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,384.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 103 ลาดับที่ 2.3

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยฮิเล มู่ที่ 2

จานวน 1,521,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีตพร้อม
คูระบายน้า ซอยฮิเล มู่ที่ 2 ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาวรวม 190.00 เมตร รือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 760.00 ตาราง
เมตร และคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็กพร้อมบ่อพัก
ขนาด ศก. 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 380.00 เมตร (ตาม
แบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 57 ลาดับที่ 5.1

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ถนนผังเมือง 4 ซอย 2 มู่ที่ 1

จานวน 522,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีตพร้อม
คูระบายน้า ถนนผังเมือง 4 ซอย 2 มู่ที่ 1 ขนาดถนนกว้าง 5.00
เมตร ความยาวรวม 59.00 เมตร รือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 295.00
ตารางเมตร และคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ขนาดกว้างภาย
ใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 99.00 เมตร (ตาม
แบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 53 ลาดับที่ 4.1

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ มู่ที่ 6 จานวน 2,273,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ มู่ที่ 6 (ตามแบบ
แปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 172
ลาดับที่ 13.2
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โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน แบบบาดาล
ขนาดใ ญ่ มู่ที่ 1

จานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใ ญ่ มู่ที่ 1 (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 65
ลาดับที่ 11.2

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน แบบบาดาล
ขนาดใ ญ่ มู่ที่ 13

จานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใ ญ่ มู่ที่ 13 (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 370
ลาดับที่ 11.2

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน แบบบาดาล
ขนาดใ ญ่ มู่ที่ 8

จานวน 134,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใ ญ่ มู่ที่ 8 (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 206
ลาดับที่ 11.2

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน แบบผิวดิน
ขนาดใ ญ่มาก มู่ที่ 5

จานวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน แบบ
ผิวดินขนาดใ ญ่มาก มู่ที่ 5 (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 147
ลาดับที่ 11.2

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  14:22:38 น้า : 90/119



โครงการบุกเบิกถนน ินคลุก ซอยมะสาเมาะ มู่ที่ 8 จานวน 183,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนน ินคลุก ซอยมะสาเมาะ มู่ที่ 8 ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร นา 0.15 เมตร รือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 194
ลาดับที่ 1.4

โครงการบุกเบิกถนน ินคลุก ซอย ลังอนามัยนิบงบารู 1 มู่ที่ 7 จานวน 104,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนน ินคลุก ซอย ลังอนามัยนิบงบารู 1
มู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร นา 0.15

เมตร รือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 72 ลาดับที่ 1.1

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 552,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม
ทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก รือ
รับถ่ายโอนจากส่วนราชการอื่นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุด นุนส่วนราชการ

เงินอุด นุนส่วนราชการ จานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด นุนสา รับขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ รือติด
ตั้งโคมไฟเสาสูง มู่ที่ 1 - 13 ตาบลสะเตงนอก เป็นเงินอุด นุน
น่วยงานของรัฐ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาย

พาด ภายในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,238,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,238,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,238,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง

รถบรรทุกขยะ แบบเปดข้างเทท้าย จานวน 4,238,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปดข้างเท
ท้าย จานวน 2 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่า
กว่า 6,000 ซีซี รือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 170
กิโลวัตต์
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร
2. ตัวถังทาด้วยเ ล็ก นาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้น นาไม่น้อย
กว่า 4.50 มิลลิเมตร
3. รับน้า นักบรรทุกไม่ต่ากว่า 6,000 กิโลกรัมและน้า นักของรถ
รวมน้า นักบรรทุก ไม่ต่ากว่า 12,000 กิโลกรัม
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 449
ลาดับที่ 18
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,200,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 1,200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

โครงการช่วยเ ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการช่วยเ ลือประชาชนตาม
อานาจ น้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การช่วยเ ลือ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การใ ้ความช่วยเ ลือ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย การช่วยเ ลือการเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่าย
ภัยพิบัติ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเ ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 135 ลาดับที่ 1

โครงการประชุมชี้แจงและศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการสังคม จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการประชุมชี้แจงและศึกษาดู
งานกองทุนสวัสดิการสังคม เช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 428
ลาดับที่ 27

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะ
กรรมการชุมชนในพื้นที่ตาบลสะเตงนอก

จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่
ตาบลสะเตงนอกเช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 374
ลาดับที่ 6
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการสร้างความรู้ใน ลักการมีส่วน
ร่วมในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนในพื้นที่ตาบลสะเตงนอก

จานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
การสร้างความรู้ใน ลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชนในพื้นที่ตาบลสะเตงนอก เช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 427
ลาดับที่ 23

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรี เช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 374
ลาดับที่ 6

โครงการส่งเสริมใ ้มีการจัดตั้งส กรณ์ชุมชนในตาบลสะเตงนอก จานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมใ ้มีการจัดตั้ง
ส กรณ์ชุมชนในตาบลสะเตงนอก เช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้าที่ 135 ลาดับที่ 4

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมอาชีพคน
พิการ เช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 378
ลาดับที่ 19
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โครงการสนับสนุนใ ้นักเรียนนักศึกษาเข้าทางานช่วงปดภาคเรียน จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการสนับสนุนใ ้นักเรียนนัก
ศึกษาเข้าทางานช่วงปดภาคเรียน โดยจ่ายเป็นค่าจ้าง รือค่าตอบ
แทนใ ้ทางานอย่างใดอย่าง นึ่งตามที่เทศบาลกา นดและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 374
ลาดับที่ 7

โครงการสารวจข้อมูลพื้นฐานในครัวเรือนในพื้นที่ตาบลสะเตงนอก จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการสารวจข้อมูลพื้นฐานใน
ครัวเรือนในพื้นที่ตาบลสะเตงนอก เช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเ มาบริการในการสารวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน
ในพื้นที่ตาบลสะเตงนอกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและอื่นๆ ที่
เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 428
ลาดับที่ 26

โครงการสารวจพื้นที่ขยายผลจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุและข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุ

จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการสารวจพื้นที่ขยายผลจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและข้อมูล
โรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 378
ลาดับที่ 20

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 8,121,740 บาท

งบบุคลากร รวม 876,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 876,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จานวน 396,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ของ
พนักงานเทศบาล จานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตาม
นังสือสานักงาน กจ.กท. และ กอบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษ
รายเดือนของเจ้า น้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จัง วัดชายแดนภาค
ใต้ เงินเพิ่มอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด นุนทั่ว
ไป 30,000 บาท ตาม นังสือสานักงาน กจ.กท.และ กอบต.
ที่ มท 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในงานกีฬา
และนันทนาการ จานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตาม
นังสือสานักงาน กจ.กท. และ กอบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบ
แทนพิเศษรายเดือนของเจ้า น้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จัง วัดชาย
แดนภาคใต้ ที่ปฏิบัติงานในงานกีฬาและนันทนาการ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 36,000 บาท เงินอุด นุนทั่วไป 90,000 บาท ตาม
นังสือสานักงาน กจ.กท. และ กอบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน รวม 1,791,440 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,040 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน 5,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้า น้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
น้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใ ญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสานัก

งานและได้ปฏิบัติงานนันนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน รือ
โดยลักษณะงานส่วนใ ญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด รือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด รือกะของตนและใ ้ มายความรวมถึง
เงินค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบ
ทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,478,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเ มาบริการ จานวน 768,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเ มาแรงงานบุคคลภายนอกมาทาการอย่างใด
อย่าง นึ่ง กรณีที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกไม่สามารถดาเนินการ
เองได้ เช่น ค่าจ้างทาความสะอาดสนามกีฬา ค่าจ้างรักษาความ
ปลอดภัยสนามกีฬาและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ค่าจ้างผู้ดูแล
ใ ้คาแนะนาการใช้อุปกรณ์ออกกาลังศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สะเตงนอกคัพ จานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด สะเตงนอกคัพ เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ
ต่างๆ ค่าจัดทาป้ายชื่อ ค่าทาเกียรติบัตร ค่าโล่ รือถ้วยรางวัลและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 403 ลาดับที่ 3 

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน สะเตงนอก ฟุตซอลลีกคัพ จานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอ
ลเยาวชน สะเตงนอก ฟุตซอลลีกคัพ เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่า
ตอบแทนกรรมการต่างๆ ค่าจัดทาป้ายชื่อ ค่าทาเกียรติบัตร ค่าโล่
รือถ้วยรางวัลและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 413 ลาดับที่ 61

โครงการส่งเสริมการเต้นแอโรบิคประกอบอุปกรณ์ จานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมการเต้นแอโร
บิคประกอบอุปกรณ์ เช่น ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่การเต้น ค่าตอบ
แทนผู้นาเต้น ค่าแผ่นซีดีประกอบเสียง และอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามและระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 407 ลาดับที่ 25 
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รือ น่วยงานอื่นๆ

จานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับ
สนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รือ น่วยงานอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพา นะ ค่าที่พัก ค่า

อา ารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างผู้ฝึกสอนและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.25612565) น้าที่ 403 ลาดับที่ 2 

โครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมทักษะกีฬาภาค
ฤดูร้อน เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ค่าจัดทา
ป้ายชื่อ ค่าทาเกียรติบัตร ค่าโล่ รือถ้วยรางวัลและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 409 ลาดับที่ 35 

โครงการอบรมทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมทักษะกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ สะเตงนอกคัพ เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน
กรรมการต่างๆ ค่าจัดทาป้ายชื่อ ค่าทาเกียรติบัตร ค่าโล่ รือถ้วย
รางวัลและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็น
ไปตามและระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 416 ลาดับที่ 77
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ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสา รับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุก่อสร้าง จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับ
เมตร ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เ ล็กเส้น แปรง
ทาสี ท่อน้าและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

วัสดุการเกษตร จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกลอร์ จอบ
มุน จานพรวน คราดซี่พรวนดินระ ว่างแถว เคียว อวน ผ้าใบ
รือผ้าพลาสติก วัสดุเพาะชา ปุ๋ยและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย

นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สีก กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง รือ
ภาพและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุกีฬา จานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
าสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบารุงรักษาทรัพย์สินใ ้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูก
ปงปอง ไม้ตีปงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมินตัน ไม้
เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้า
วายแชร์บอล ตาข่ายกีฬา นก วีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่ม

น้า นัก เสาตาข่ายกีฬา ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 58,400 บาท
ค่าไฟฟ้า จานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสนามกีฬาสังกัด
เทศบาลสะเตงนอกทุกแ ่ง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อม
กัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จานวน 8,400 บาท

เพื่อเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ทศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

งบลงทุน รวม 5,454,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 254,300 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน

ถังน้า จานวน 8,300 บาท

เพื่อจัดซื้อถังน้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความ
จุ 2,000 ลิตร จานวน 1 ถัง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
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พัดลม จานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการจัดซื้อพัดลมแบบ
อุตสา กรรม จานวน 3 ตัว คุณลักษะเฉพาะสังเขป ขนาดใบ
พัด 25 นิ้ว ระดับควมคุมแรงลม 3 ระดับ ไม่ปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาจาก
ท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คูลเลอร์น้าแสตนเลส จานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคูลเลอร์น้าแสตนเลส
จานวน 3 ถัง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ขนาดไม่ต่า

กว่า 50 ซม. ทาจากแสตนเลส ก๊อกคู่ มี ูจับ ไม่ปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ จึงจัดซื้อตาม
ราคาจากท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เครื่องตัด ญ้า จานวน 13,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัด ญ้า แบบเข็น จานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบ
ประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์กีฬา

ที่พักนักกีฬา จานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่พักนักกีฬา โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ ซุ้มที่พักนักกีฬา ขนาดนั่งได้ 8-10 คน ลังคาซุ้มทามาจาก
แผนโพลี โครงสร้างช่วงล่าง ทามาจากเ ล็กกลม ไม่ปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ จึงจัดซื้อตาม
ราคาจากท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อุปกรณ์บาร์โ นยกตัวคู่ จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บาร์โ นยกตัวคู่
จานวน 2 ชุดๆ ละ 25,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
สังเขป ชุดเสาตั้ง คานโ น ที่เ ยียบทาจากท่อเ ล็ก มีแป้นยึด
พื้น ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบ
ประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาจากท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 446 ลาดับที่ 85 
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อุปกรณ์ม้าโยกบริ าร น้าท้อง จานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ม้าโยกบริ าร น้าท้อง จานวน 2
ชุดๆ ละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป เสา
ตั้ง ชุดโยก ชุดด้ามจับทาจากท่อเ ล็ก มีปลอกมือจับมียางกัน
กระแทก มีที่นั่งอานจักรยาน มีแป้นยึดพื้น ไม่ปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาจาก
ท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 446 ลาดับ
ที่ 80    

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่นอุปกรณ์
กีฬา เครื่องออกกาลังกาย และอื่นๆตั้งจ่ายจากเงินอุด นุนทั่วไป

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,200,000 บาท
ค่าถมดิน

โครงการถมดินสนามกีฬา มู่ที่ 8 จานวน 2,379,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการถมดินตามโครงการถมดินสนาม
กีฬา มู่ที่ 8 ตามแบบแปลนที่เทศบาลกา นด ตั้งจ่ายจากเงินอุด
นุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ

.2561-2565) น้าที่ 411 ลาดับที่ 48
อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้วสนามกีฬา มู่ที่ 8 จานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อพร้อม
รั้วสนามกีฬา มู่ที่ 8 ตามแบบแปลนที่เทศบาลกา นด ตั้งจ่าย
จากเงินอุด นุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 409 ลาดับที่ 39
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างตาข่ายเ ล็กดัดสนามฟุตซอลกลางแจ้ง สนามกีฬา 
มู่ที่ 8

จานวน 225,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตาข่ายเ ล็กดัดสนามฟุตซอลกลาง
แจ้ง สนามกีฬา มู่ที่ 8 ตามแบบแปลนที่เทศบาลกา นด ตั้งจ่าย
จากเงินอุด นุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 411 ลาดับที่ 50

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าซ่อมแซมรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 596,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สนามกีฬาทุกแ ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลสะ
เตงนอก ตั้งจ่ายจากเงินอุด นุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 406 ลาดับที่ 23

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 2,503,480 บาท
งบบุคลากร รวม 198,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 198,480 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 159,180 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 1 อัตรา ที่ปฏิบัติ
งานในงานส่งเสริมประเพณีและศิปลวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ กอบต.ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น      
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 39,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง เงินค่า
ตอบ แทน เศษรายเดือนของเจ้า น้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จัง วัด
ชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติงานในงานส่งเสริมประเพณีและศิปล
วัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 9,300 บาท เงินอุด นุนทั่ว
ไป 30,000 บาท ตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ กอบต
.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

งบดาเนินงาน รวม 1,645,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,645,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเข้าปก นังสือ ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเก็บข้อมูลด้านศาสนา ประเพณีศิลป
วัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบอิเล็ก
ทรอนิค ค่าจ้างเ มาบริการต่างๆ และค่าจ้างเ มาแรงงานบุคคล
ภายนอกมาทาการอย่างใดอย่าง นึ่ง กรณีที่เทศบาลเมืองสะเตง
นอกไม่สามารถดาเนินการเองได้ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

โครงการกวนอาซูรอสัมพันธ์ จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการกวนอาซูรอ
สัมพันธ์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัลและอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) น้า 419 ลาดับที่ 6 
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โครงการฝึกอบรมทักษะการอ่านอัลกุรอ่านและภาษาอา รับสา รับ
ประชาชน

จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมทักษะ
การอ่านอัลกุรอ่านและภาษาอา รับสา รับประชาชน ค่า
อา าร ค่าวิทยากร ค่าของที่ระลึกและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 420 ลาดับที่ 10 

โครงการรอมฎอนสันติสุข จานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรอมฎอนสันติ
สุข เช่น ค่าอา าร ค่าวิทยากร ค่าของที่ระลึกและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 420 ลาดับที่ 12 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิม จานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถี
ชีวิตมุสลิม เช่น ค่าอา าร ค่าที่พัก ค่าเช่าเ มารถ ค่าของที่
ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 419 ลาดับที่ 4

โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการวัฒนธรรม
สัมพันธ์ เช่น ค่าป้ายต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 421 ลาดับที่ 16 
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โครงการวันสาร์ทเดือนสิบ จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการวันสาร์ทเดือน
สิบ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทา ม รับ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ค่าวัสดุในการทาขนมเดือนสิบ และอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 419 ลาดับที่ 3

โครงการส่งเสริมคุณธรรมกตัญญูต่อผู้สูงอายุ จานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรดน้าขอพรผู้สูง
อายุ ค่าวัสดุในการกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของผู้สูงอายุ ค่าเงิน
รางวัลและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) น้า 419 ลาดับที่ 2

โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมประเพณีวัน
เข้าพรรษา เช่น ค่าธูปเทียน ค่าดอกไม้และอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) น้า 420 ลาดับที่ 8     
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จานวน 255,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสินประกวดกระทงและนางนพมาศ ค่าเงินรางวัลและอื่นๆ ที่
เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2564) น้า 422 ลาดับที่ 19 

โครงการอนุรักษ์ภูมิปญญาการตกแต่งเรือพระ จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอนุรักษ์ภูมิปญญา
การตกแต่งเรือพระ เช่น ค่าธูปเทียน ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 419 ลาดับที่ 5     

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประชาชนในพื้นที่ตาบลสะเตงนอก จานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมประชาชนในพื้นที่ตาบลสะเตงนอก เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวด ค่าจ้างเ มาจัดนิธรรศการและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 421ลาดับที่ 13
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โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมจริยธรรมภาค
ฤดูร้อน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถาน
ที่ ค่าอา าร ค่ายานพา นะและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 422ลาดับที่ 20

งบลงทุน รวม 660,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 600,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น

ชุดถาดรองอาบน้าศพ จานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อที่ชุดถาดรองอาบน้าศพ แบบสแตนเลส
จานวน 12 ตัวๆละ 50,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ทา
จากสแตนเลส ขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 210 ซม. สูงจาก
พื้น 85 ซม. มีล้อเลื่อน มีรูระบายน้าทิ้ง ขาปรับระดับได้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 421 ลาดับที่ 17 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 60,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างศาลาที่พักประจากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) จานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาที่พักประจากูโบร์ แบบเคลื่อนที่
ได้ ตามแบบแปลนของเทศบาลกา นด จานวน 3 ลัง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) น้าที่ 420 ข้อ 11     
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 655,900 บาท

งบดาเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 381
ลาดับที่ 8

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเพาะเ ็ด จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเพาะ
เ ็ด เช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 381
ลาดับที่ 7

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงแพะ จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยง
แพะ เช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 381
ลาดับที่ 6

โครงการส่งเสริมอาชีพเตย นาม จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมอาชีพเตย
นาม เช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้า

ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 380
ลาดับที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 495,900 บาท
เงินอุดหนุน รวม 495,900 บาท
เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการเงินอุด นุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรกรชาวนา

จานวน 495,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการเงินอุด นุนศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามโครงการส่งเสริมและสนับ
สนุนอาชีพเกษตรกรชาวนา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 น้า 136 ลาดับที่ 1

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 100,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

โครงการชุมชุนท่องเที่ยว OTOP จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
เช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 379
ลาดับที่ 3

โครงการตลาดประชารัฐ จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการตลาดประชารัฐ เช่น ค่า
อา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 379
ลาดับที่ 4

แผนงานงบกลาง
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งบกลาง รวม 44,421,351 บาท
งบกลาง รวม 44,421,351 บาท

งบกลาง รวม 44,421,351 บาท
ค่าชาระ นี้เงินต้น จานวน 3,548,939 บาท

- เพื่อจ่ายชาระ นี้เงินต้น จานวน 1,027,289 บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและส กรณ์การเกษตรในการลงทุนจัดซื้อ
ที่ดินและก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อ
ท้ายสัญญาเงินกู้ระ ว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและส กรณ์การ
เกษตรกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก ลงวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ
.ศ.2553 งวดที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายชาระ นี้เงินต้น จานวน 1,196,298 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนจัดซื้อครุภัณฑ์
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้กองทุนส่ง
เสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญาเลข
ที่ 1441/8/2558 ลงวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 งวดที่ 6
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายชาระ นี้ต้น จานวน 362,227 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์และก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้กองทุนส่ง
เสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญาเลข
ที่ 1420/109/2557 ลงวันที่ 7 เดือนสิง าคม พ.ศ. 2557 งวด
ที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายชาระ นี้เงินต้น จานวน 237,191 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อก่อสร้างคูระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อ
ท้ายสัญญาเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมือง
สะเตงนอก สัญญาเลขที่ 1668/111/2559 ลงวันที่ 22 เดือนสิง
าคม พ.ศ.2559 งวดที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เพื่อจ่ายชาระ นี้เงินต้น จานวน 33,076 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อบุกเบิกถนน ิน
คลุก เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้กอง
ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญาเลข
ที่ 1648/91/2559 ลงวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 งวด
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ที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายชาระ นี้เงินต้น จานวน 235,335 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กและก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญา
เลขที่ 1655/98/2559 ลงวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
งวดที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายชาระ นี้เงินต้น จานวน 457,523 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กและก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญา
เลขที่ 1663/106/2559 ลงวันที่ 5 เดือนสิง าคม พ.ศ.2559 งวด
ที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าชาระดอกเบี้ย จานวน 716,856 บาท

- เพื่อจ่ายชาระ นี้ค่าดอกเบี้ย จานวน 255,655 บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและส กรณ์การเกษตรในการลงทุนจัดซื้อ
ที่ดินและก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อ
ท้ายสัญญาเงินกู้ระ ว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและส กรณ์การ
เกษตรกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก ลงวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ
.ศ.2553 งวดที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายชาระ นี้ค่าดอกเบี้ย จานวน 190,540 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนจัดซื้อครุภัณฑ์
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้กองทุนส่ง
เสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญาเลข
ที่ 1441/8/2558 ลงวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 งวดที่ 6
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายชาระ นี้ค่าดอกเบี้ย จานวน 57,694 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์และก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้กองทุนส่ง
เสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญาเลข
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ที่ 1420/109/2557 ลงวันที่ 7 เดือนสิง าคม พ.ศ. 2557 งวด
ที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายชาระ นี้ค่าดอกเบี้ย จานวน 45,667 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อก่อสร้างคูระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อ
ท้ายสัญญาเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมือง
สะเตงนอก สัญญาเลขที่ 1668/111/2559 ลงวันที่ 22 เดือนสิง
าคม พ.ศ.2559 งวดที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เพื่อจ่ายชาระ นี้ค่าดอกเบี้ย จานวน 7,604 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อบุกเบิกถนน ิน
คลุก เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้กอง
ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญาเลข
ที่ 1648/91/2559 ลงวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 งวด
ที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายชาระ นี้ค่าดอกเบี้ย จานวน 52,522 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กและก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญา
เลขที่ 1655/98/2559 ลงวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
งวดที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายชาระ นี้ค่าดอกเบี้ย จานวน 105,173 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กและก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญา
เลขที่ 1663/106/2559 ลงวันที่ 5 เดือนสิง าคม พ.ศ.2559 งวด
ที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จานวน 953,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  14:22:38 น้า : 114/119



เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตราย
รือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ

. ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงาน
จ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่วคราว โดยปฏิบัติตาม นังสือ
สานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และ นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อใ ้
ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย รือสูญ
ายอันเนื่องมาจากการทางานใ ้แก่นายจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินราย

ได้
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะ
รัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ใ ้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน โดยยึด ลักประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ควรมีจานวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควร
เกิน 365 บาท/คน/ป และเป็นไปด้วยความอิสระตามศักยภาพ
ทางการคลัง เพื่อเป็นการส่งเสริมใ ้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
บริการสาธารณะโดยยึดประโยชน์สุขที่ประชาชนจะได้รับเป็น
สาคัญและสร้าง ลักประกันความมั่นคงของชุมชนรากฐาน ฟื้นฟู
ทุนทางสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนใ ้ดีขึ้น ตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวัน
ที่ 20 สิง าคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดาเนินงานกอง
ทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 26,821,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการใ ้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60
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ป บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วย ลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ใน
ส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตาม
ข้อ 18 (2) แ ่งระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะ ์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 ที่ได้ดาเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจานวนผู้สูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 โดยคานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ป
ย้อน ลัง และข้อมูลจานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดาเนินการจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุใ ้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึง นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการ
ดาเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แ ่งพระราชบัญญัติ
กา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ.2542 ราย
ละเอียด ดังนี้
- ผู้สูงอายุรายเดิม 60 - 69 ป 1,919 รายๆ ละ 600 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 13,816,800 บาท
- ผู้สูงอายุรายเพิ่มเติม 60 - 69 ป 199 รายๆ ละ 600 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 1,432,800 บาท
- ผู้สูงอายุรายเดิม 70 - 79 ป 782 รายๆ ละ 700 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 6,568,800 บาท
- ผู้สูงอายุรายเพิ่มเติม 70 - 79 ป 89 รายๆ ละ 700 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 747,600 บาท
- ผู้สูงอายุรายเดิม 80 - 89 ป 347 รายๆ ละ 800 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 3,331,200 บาท
- ผู้สูงอายุรายเพิ่มเติม 80 - 89 ป 35 รายๆ ละ 800 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 336,000 บาท
- ผู้สูงอายุรายเดิม 90 ปขึ้นไป 44 รายๆ ละ 1,000 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 528,000 บาท
- ผู้สูงอายุเพิ่มเติม 90 ปขึ้นไป 5 รายๆ ละ 1,000 บาท
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(12 เดือน) เป็นเงิน 60,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 382
ลาดับที่ 3

เบี้ยยังชีพคนพิการ จานวน 8,738,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการใ ้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตาม
ลักเกณฑ์ที่กา นด ที่ได้แสดงความจานงโดยการขอขึ้นทะเบียน

เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เว้น
แต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
ตามข้อ 18 (2) แ ่งระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการจ่าย
เงินสงเคราะ ์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 ที่ได้ดาเนินการมาก่อน โดยใช้ฐานข้อมูลจานวนคนพิการ
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ โดย
คานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปย้อน ลัง และข้อมูล
จานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชี
รายชื่อ โดยดาเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการใ ้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2539
รวมถึง นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดาเนินการตามภารกิจ
ถ่ายโอน มาตรา 16 แ ่งพระราชบัญญัติกา นดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจฯ พ.ศ.2542 รายละเอียด ดังนี้
-ผู้พิการรายเดิม 635 รายๆ ละ 800 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 6,096,000 บาท
- ผู้พิการที่มีอายุต่ากว่า 18 ป 69 รายๆ ละ 1,000 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 828,000 บาท
- ผู้พิการรายใ ม่ 189 รายๆ ละ 800 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 1,814,400 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 382
ลาดับที่ 1

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จานวน 180,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะ ์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้
ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็น
อยู่ยากจน รือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคน
ละ 500 บาท จานวน 12 เดือน เป็นการดาเนินการตามภารกิจ
ถ่ายโอน มาตรา 16 แ ่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ พงศ.2542 และระเบียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะ ์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 รายละเอียด ดังนี้
- ผู้ป่วยเอดส์ จานวน 30 รายๆ ละ 500 (12 เดือน) เป็น
เงิน 180,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 382
ลาดับที่ 2

สารองจ่าย จานวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง น้า
ในกรณีจาเป็น รือเพียงพอต่อการเผชิญเ ตุสาธารณภัยตลอด
ป โดยนาไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น รือ
บรรเทาปญ าความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545 นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่
สดุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และ
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน

ที่ 6 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปญ าเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเ ลี่ยม ยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบอกไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เสื้อ
จราจร เป็นต้น
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ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาล จานวน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแ ่งประเทศ
ไทย ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตแ ่งประเทศไทย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปที่ล่วงมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่าย
ขาดเงินสะสมและเงินอุด นุนทุกประเภท แต่ไม่
เกิน 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบระบบ ลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จานวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบ ลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน
พ.ศ.2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยพิเศษ จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษค่าทาศพ กรณีพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู และลูกจ้างตายระ ว่างรับราชการ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จานวน 1,227,956 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบาเ น็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2550 โดยคานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของ
ประมาณการรับทุกประเภทประจาป และมิใ ้นารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศใ ้และเงินอุด นุนมารวม
คานวณ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยเงิน
บาเ น็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

คาชาระดอ บี้ย 716,856

งินชวยพิ ศษ 100,000

รายจายตามข้อผู พัน

คาใช้จายใน ารจัด าร
จราจร

30,000

คาบารุง ันนิบาต
ทศบาล

105,000

งิน มทบระบบหลั
ประ ัน ุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

900,000

บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด ์ 180,000

คาชาระหนี้ งินต้น 3,548,939

งิน มทบ องทุนประ ัน
ังคม

953,000

บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ 26,821,200

งิน มทบ องทุน วั ดิ าร
ชุมชน

100,000

งิน มทบ องทุน งินทดแทน 100,000

งิน มทบ องทุนบา หน็จ
บานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ( บท.)

1,227,956

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชาระดอ บี้ย 716,856

งินชวยพิ ศษ 100,000

รายจายตามข้อผู พัน

คาใช้จายใน ารจัด าร
จราจร

30,000

คาบารุง ันนิบาต
ทศบาล

105,000

งิน มทบระบบหลั
ประ ัน ุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

900,000

บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด ์ 180,000

คาชาระหนี้ งินต้น 3,548,939

งิน มทบ องทุนประ ัน
ังคม

953,000

บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ 26,821,200

งิน มทบ องทุน วั ดิ าร
ชุมชน

100,000

งิน มทบ องทุน งินทดแทน 100,000

งิน มทบ องทุนบา หน็จ
บานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ( บท.)

1,227,956
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง
ารองจาย 900,000

บี้ยยังชีพคนพิ าร 8,738,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งินคาตอบแทนประจา
ตาแหนงนาย /รองนาย

งินคาตอบแทน มาชิ ภา
องค์ รป ครอง วนท้องถิ่น

งินคาตอบแทน ลขานุ าร/ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริหาร วนตาบล

งิน ดือนนาย /รองนาย

งินคาตอบแทนพิ ศษ
นาย /รองนาย

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาตอบแทนพนั งานจ้าง 483,180 4,700,000 4,245,000

งิน พิ่มตาง ๆของลู จ้าง
ประจา

30,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน 30,000 500,000 362,000

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งาน
จ้าง

165,300 1,400,000 1,530,000

งิน ดือนพนั งาน 396,000 3,800,000 2,000,000

งินวิทยฐานะ

คาจ้างลู จ้างประจา 290,000

งินประจาตาแหนง 72,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง
ารองจาย 900,000

บี้ยยังชีพคนพิ าร 8,738,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งินคาตอบแทนประจา
ตาแหนงนาย /รองนาย

234,000 234,000

งินคาตอบแทน มาชิ ภา
องค์ รป ครอง วนท้องถิ่น

2,280,960 2,280,960

งินคาตอบแทน ลขานุ าร/ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริหาร วนตาบล

328,320 328,320

งิน ดือนนาย /รองนาย 915,840 915,840

งินคาตอบแทนพิ ศษ
นาย /รองนาย

234,000 234,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาตอบแทนพนั งานจ้าง 2,549,200 6,709,538 18,686,918

งิน พิ่มตาง ๆของลู จ้าง
ประจา

90,000 120,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน 330,000 1,420,291 2,642,291

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งาน
จ้าง

943,000 2,149,540 6,187,840

งิน ดือนพนั งาน 3,855,080 11,510,240 21,561,320

งินวิทยฐานะ 294,000 294,000

คาจ้างลู จ้างประจา 825,760 1,115,760

งินประจาตาแหนง 30,000 444,400 606,400

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  14:51:35 หน้า : 4/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

งินชวย หลือ ารศึ ษาบุตร 180,000 95,000

คา บี้ยประชุม

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น

30,000 55,000

คา ชาบ้าน 60,000 300,000 100,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

5,040 150,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อให้ได้มาซึ่งบริ าร 50,000 2,100,000 7,560,000

คาจ้าง หมาบริ าร 768,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า
ลั ษณะรายจายหมวดอื่นๆ

ารขับ คลื่อนโครง าร
ัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจา โรคพิษ
ุนัขบ้า

15,300

คาชดใช้คา ียหาย

คาใช้จาย ดินทางไป
ราช ารและคาลง
ทะ บียน

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

งินชวย หลือ ารศึ ษาบุตร 33,600 170,000 478,600

คา บี้ยประชุม 15,000 15,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น

20,000 70,000 430,000 605,000

คา ชาบ้าน 240,000 600,000 1,300,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

7,560 150,000 362,600

ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อให้ได้มาซึ่งบริ าร 2,298,000 100,000 2,400,000 14,508,000

คาจ้าง หมาบริ าร 768,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

10,000 30,000 40,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า
ลั ษณะรายจายหมวดอื่นๆ

ารขับ คลื่อนโครง าร
ัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจา โรคพิษ
ุนัขบ้า

15,300

คาชดใช้คา ียหาย 10,000 10,000

คาใช้จาย ดินทางไป
ราช ารและคาลง
ทะ บียน

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารและคาลง
ทะ บียน

200,000

คาใช้จายใน ารประชุม
ชาวบ้าน พื่อ ิจ ารของ
ทศบาล

คาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง

คาใช้จายใน าร ร้าง
ภูมิคุ้ม ันยา พติด ด็
และ ยาวชนนอ ถาน
ศึ ษา

คาใช้จายใน าร ารวจ
ข้อมูลจานวน ัตว์

2,600

คาใช้จายใน าร ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริ าร

คา ดินทางไปราช าร
และคาลงทะ บียน

โครง าร (Big cleaning 
day) หน้าบ้าน นามอง

35,000

โครง าร ลไ ท้องถิ่น
พื่อพัฒนาคุณภาพ ด็
และ ยาวชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารและคาลง
ทะ บียน

400,000 600,000

คาใช้จายใน ารประชุม
ชาวบ้าน พื่อ ิจ ารของ
ทศบาล

20,000 20,000

คาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง 3,500,000 3,500,000

คาใช้จายใน าร ร้าง
ภูมิคุ้ม ันยา พติด ด็
และ ยาวชนนอ ถาน
ศึ ษา

200,000 200,000

คาใช้จายใน าร ารวจ
ข้อมูลจานวน ัตว์

2,600

คาใช้จายใน าร ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริ าร

50,000 50,000

คา ดินทางไปราช าร
และคาลงทะ บียน

150,000 400,000 550,000

โครง าร (Big cleaning 
day) หน้าบ้าน นามอง

35,000

โครง าร ลไ ท้องถิ่น
พื่อพัฒนาคุณภาพ ด็
และ ยาวชน

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง าร วนอาซูรอ
ัมพันธ์

100,000

โครง ารแขงขัน ีฬา
ต้านยา พติด ะ ตง
นอ คัพ

400,000

โครง ารแขงขัน ีฬาฟุต
ซอล ยาวชน ะ ตงนอ  
ฟุตซอลลี คัพ

70,000

โครง ารแขงขัน ีฬา
าน ัมพันธ์ของ ถาน

ศึ ษาใน ัง ัด ทศบาล
มือง ะ ตงนอ

โครง ารแขงขันทั ษะ
ทางวิชา ารของนั
รียนปฐมวัย

โครง ารคัดแย ขยะ 30,000

โครง ารจัดงานรัฐพิธี
และวัน าคัญตางๆ

โครง ารจัดทาแผน
พัฒนา ทศบาล มือง ะ
ตงนอ

โครง ารจัดทารายงาน
ผล ารปฏิบัติราช าร
ประจาปี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง าร วนอาซูรอ
ัมพันธ์

100,000

โครง ารแขงขัน ีฬา
ต้านยา พติด ะ ตง
นอ คัพ

400,000

โครง ารแขงขัน ีฬาฟุต
ซอล ยาวชน ะ ตงนอ  
ฟุตซอลลี คัพ

70,000

โครง ารแขงขัน ีฬา
าน ัมพันธ์ของ ถาน

ศึ ษาใน ัง ัด ทศบาล
มือง ะ ตงนอ

80,000 80,000

โครง ารแขงขันทั ษะ
ทางวิชา ารของนั
รียนปฐมวัย

100,000 100,000

โครง ารคัดแย ขยะ 30,000

โครง ารจัดงานรัฐพิธี
และวัน าคัญตางๆ

50,000 50,000

โครง ารจัดทาแผน
พัฒนา ทศบาล มือง ะ
ตงนอ

40,000 40,000

โครง ารจัดทารายงาน
ผล ารปฏิบัติราช าร
ประจาปี

400,000 400,000

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  14:51:35 หน้า : 10/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารชวย หลือ
ประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ขององค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น

300,000

โครง ารชุมชุนทอง
ที่ยว OTOP

50,000

โครง ารดา นิน าร
อบ ขตที่ดิน

50,000

โครง ารดูแลรั ษาคู
ระบายน้าและ ถานที่
าธารณะ

20,000

โครง ารตลาดประชารัฐ 50,000

โครง ารท้องถิ่นไทย 
รวมใจภั ดิ์ รั ษ์พื้นที่ ี
ขียว

10,000

โครง ารบริหารจัด าร
ศูนย์บริ าร าธารณ ุข
ด้าน วช รรมฟื้นฟู 
ทศบาล มือง ะ ตงนอ
ครือขายโรงพยาบาล
ศูนย์ยะลา

30,000

โครง ารประชุมชี้แจง
และศึ ษาดูงาน องทุน
วั ดิ าร ังคม

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารชวย หลือ
ประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ขององค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น

300,000

โครง ารชุมชุนทอง
ที่ยว OTOP

50,000

โครง ารดา นิน าร
อบ ขตที่ดิน

50,000

โครง ารดูแลรั ษาคู
ระบายน้าและ ถานที่
าธารณะ

20,000

โครง ารตลาดประชารัฐ 50,000

โครง ารท้องถิ่นไทย 
รวมใจภั ดิ์ รั ษ์พื้นที่ ี
ขียว

10,000

โครง ารบริหารจัด าร
ศูนย์บริ าร าธารณ ุข
ด้าน วช รรมฟื้นฟู 
ทศบาล มือง ะ ตงนอ
ครือขายโรงพยาบาล
ศูนย์ยะลา

30,000

โครง ารประชุมชี้แจง
และศึ ษาดูงาน องทุน
วั ดิ าร ังคม

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารปรับปรุงผัง
มืองรวม มืองยะลา

20,000

โครง ารปรับปรุงแผน
ชุมชนและพัฒนา
ศั ยภาพคณะ รรม าร
ชุมชน

โครง ารป้อง ันและลด
อุบัติ หตุทางถนนชวง
ทศ าลตางๆ

โครง ารฝึ ซ้อมแผน
ป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย

โครง ารฝึ อบรม 
(ทบทวน) อปพร. ทม
. ะ ตงนอ

โครง ารฝึ อบรมทั ษะ
ารอานอัล ุรอานและ

ภาษาอาหรับ าหรับ
ประชาชน

30,000

โครง ารฝึ อบรม พิ่ม
ประ ิทธิภาพและศึ ษา
ดูงานของคณะ รรม าร
ชุมชนในพื้นที่ตาบล ะ
ตงนอ

100,000

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  14:51:35 หน้า : 13/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารปรับปรุงผัง
มืองรวม มืองยะลา

20,000

โครง ารปรับปรุงแผน
ชุมชนและพัฒนา
ศั ยภาพคณะ รรม าร
ชุมชน

40,000 40,000

โครง ารป้อง ันและลด
อุบัติ หตุทางถนนชวง
ทศ าลตางๆ

30,000 30,000

โครง ารฝึ ซ้อมแผน
ป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย

50,000 50,000

โครง ารฝึ อบรม 
(ทบทวน) อปพร. ทม
. ะ ตงนอ

50,000 50,000

โครง ารฝึ อบรมทั ษะ
ารอานอัล ุรอานและ

ภาษาอาหรับ าหรับ
ประชาชน

30,000

โครง ารฝึ อบรม พิ่ม
ประ ิทธิภาพและศึ ษา
ดูงานของคณะ รรม าร
ชุมชนในพื้นที่ตาบล ะ
ตงนอ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรมและ
ศึ ษาดูงาน าร ร้าง
ความรู้ในหลั ารมี วน
รวมในระบอบ
ประชาธิปไตยแ
ประชาชนในพื้นที่ตาบล
ะ ตงนอ

250,000

โครง ารฝึ อบรม ง
ริมความรู้ ี่ยว ับ
าธารณภัยและ าร

ป้อง ันภัย

โครง ารฝึ อบรมหลั
ูตรจัดตั้ง อปพร.ทม. ะ
ตงนอ

โครง ารพัฒนา
ษตร รตามแนวทาง

ศรษฐ ิจพอ พียง
100,000

โครง ารพัฒนาความรู้
ารดูแล ด็ ปฐมวัย

โครง ารพัฒนาบุคลา ร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรมและ
ศึ ษาดูงาน าร ร้าง
ความรู้ในหลั ารมี วน
รวมในระบอบ
ประชาธิปไตยแ
ประชาชนในพื้นที่ตาบล
ะ ตงนอ

250,000

โครง ารฝึ อบรม ง
ริมความรู้ ี่ยว ับ
าธารณภัยและ าร

ป้อง ันภัย

30,000 30,000

โครง ารฝึ อบรมหลั
ูตรจัดตั้ง อปพร.ทม. ะ
ตงนอ

50,000 50,000

โครง ารพัฒนา
ษตร รตามแนวทาง

ศรษฐ ิจพอ พียง
100,000

โครง ารพัฒนาความรู้
ารดูแล ด็ ปฐมวัย

30,000 30,000

โครง ารพัฒนาบุคลา ร 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ารปฏิบัติงาน
ของบุคลา รใน ถาน
ศึ ษา ัง ัด ทศบาล
มือง ะ ตงนอ

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพครอบครัวใน
พื้นที่ตาบล ะ ตงนอ

30,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพด้าน าธารณ
ุข

20,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ตรี

50,000

โครง าร พิ่ม
ประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติ
งาน

30,000

โครง ารรณรงค์ป้อง ัน
โรคพิษ ุนัขบ้า

50,000

โครง ารรอมฎอน ันติ
ุข

300,000

โครง ารแล ปลี่ยน
รียนรู้วิถีชีวิตมุ ลิม

200,000

โครง ารวัฒนธรรม
ัมพันธ์

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ารปฏิบัติงาน
ของบุคลา รใน ถาน
ศึ ษา ัง ัด ทศบาล
มือง ะ ตงนอ

50,000 50,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพครอบครัวใน
พื้นที่ตาบล ะ ตงนอ

30,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพด้าน าธารณ
ุข

20,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ตรี

50,000

โครง าร พิ่ม
ประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติ
งาน

30,000

โครง ารรณรงค์ป้อง ัน
โรคพิษ ุนัขบ้า

50,000

โครง ารรอมฎอน ันติ
ุข

300,000

โครง ารแล ปลี่ยน
รียนรู้วิถีชีวิตมุ ลิม

200,000

โครง ารวัฒนธรรม
ัมพันธ์

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารวัน ด็ แหงชาติ

โครง ารวัน าร์ท ดือน
ิบ

30,000

โครง าร ง ริม าร
ต้นแอโรบิคประ อบ
อุป รณ์

80,000

โครง าร ง ริม าร
ปลู ต้นไม้

10,000

โครง าร ง ริม าร
รียนรู้ของ ด็ ปฐมวัย
ท้องถิ่นไทยผ่าน าร ลน

โครง าร ง ริม
ิจ รรม ด็ และ
ยาวชนมุ ลิมตาบล ะ
ตงนอ

โครง าร ง ริม
คุณธรรม ตัญญูตอผู้ ูง
อายุ

180,000

โครง าร ง ริม
คุณธรรมจริยธรรม

โครง าร ง ริม
ประ พณีวัน ข้าพรรษา

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารวัน ด็ แหงชาติ 250,000 250,000

โครง ารวัน าร์ท ดือน
ิบ

30,000

โครง าร ง ริม าร
ต้นแอโรบิคประ อบ
อุป รณ์

80,000

โครง าร ง ริม าร
ปลู ต้นไม้

10,000

โครง าร ง ริม าร
รียนรู้ของ ด็ ปฐมวัย
ท้องถิ่นไทยผ่าน าร ลน

30,000 30,000

โครง าร ง ริม
ิจ รรม ด็ และ
ยาวชนมุ ลิมตาบล ะ
ตงนอ

200,000 200,000

โครง าร ง ริม
คุณธรรม ตัญญูตอผู้ ูง
อายุ

180,000

โครง าร ง ริม
คุณธรรมจริยธรรม

20,000 20,000

โครง าร ง ริม
ประ พณีวัน ข้าพรรษา

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง าร ง ริมและ
นับ นุน าร งนั ีฬา
ข้ารวมแขงขัน ับ
องค์ รป ครอง วนท้อง
ถิ่นหรือหนวยงานอื่นๆ

70,000

โครง าร ง ริม นับ
นุนชวย หลือ ลุม

อาชีพผู้ด้อยโอ า บ้าน 
ธอ .

50,000

โครง าร ง ริมให้มี
ารจัดตั้ง ห รณ์ชุมชน

ในตาบล ะ ตงนอ
200,000

โครง าร ง ริมอาชีพ
ลุม พาะ ห็ด

20,000

โครง าร ง ริมอาชีพ
ลุม ลี้ยงแพะ

20,000

โครง าร ง ริมอาชีพ
คนพิ าร

20,000

โครง าร ง ริมอาชีพ
ตัด ย็บ ื้อผ้า ตรี

20,000

โครง าร ง ริมอาชีพ
ตยหนาม

20,000

โครง าร นับ นุนคาใช้
จายบริหาร ถานศึ ษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง าร ง ริมและ
นับ นุน าร งนั ีฬา
ข้ารวมแขงขัน ับ
องค์ รป ครอง วนท้อง
ถิ่นหรือหนวยงานอื่นๆ

70,000

โครง าร ง ริม นับ
นุนชวย หลือ ลุม

อาชีพผู้ด้อยโอ า บ้าน 
ธอ .

50,000

โครง าร ง ริมให้มี
ารจัดตั้ง ห รณ์ชุมชน

ในตาบล ะ ตงนอ
200,000

โครง าร ง ริมอาชีพ
ลุม พาะ ห็ด

20,000

โครง าร ง ริมอาชีพ
ลุม ลี้ยงแพะ

20,000

โครง าร ง ริมอาชีพ
คนพิ าร

20,000

โครง าร ง ริมอาชีพ
ตัด ย็บ ื้อผ้า ตรี

20,000

โครง าร ง ริมอาชีพ
ตยหนาม

20,000

โครง าร นับ นุนคาใช้
จายบริหาร ถานศึ ษา

4,464,300 4,464,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง าร นับ นุนให้
นั รียนนั ศึ ษา ข้าทา
งานชวงปิดภาค รียน

50,000

โครง าร ารวจข้อมูล
พื้นฐานในครัว รือนใน
พื้นที่ตาบล ะ ตงนอ

30,000

โครง าร ารวจพื้นที่
ขยายผลจัดตั้งศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ง ริมอาชีพผู้ ูงอายุ

และข้อมูลโรง รียนผู้ ูง
อายุ

100,000

โครง าร ืบ าน
ประ พณีลอย ระทง

255,000

โครง ารอนุรั ษ์
ภูมิปัญญา ารต แตง
รือพระ

50,000

โครง ารอบรมคุณธรรม
จริยธรรมประชาชนใน
พื้นที่ตาบล ะ ตงนอ

200,000

โครง ารอบรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน

100,000

โครง ารอบรมด้าน ิ่ง
แวดล้อม

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง าร นับ นุนให้
นั รียนนั ศึ ษา ข้าทา
งานชวงปิดภาค รียน

50,000

โครง าร ารวจข้อมูล
พื้นฐานในครัว รือนใน
พื้นที่ตาบล ะ ตงนอ

30,000

โครง าร ารวจพื้นที่
ขยายผลจัดตั้งศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ง ริมอาชีพผู้ ูงอายุ

และข้อมูลโรง รียนผู้ ูง
อายุ

100,000

โครง าร ืบ าน
ประ พณีลอย ระทง

255,000

โครง ารอนุรั ษ์
ภูมิปัญญา ารต แตง
รือพระ

50,000

โครง ารอบรมคุณธรรม
จริยธรรมประชาชนใน
พื้นที่ตาบล ะ ตงนอ

200,000

โครง ารอบรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน

100,000

โครง ารอบรมด้าน ิ่ง
แวดล้อม

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารอบรมทั ษะ
ีฬาภาคฤดูร้อน

30,000

โครง ารอบรมทั ษะ
ีฬา ูความ ป็น ลิศ

60,000

โครง ารอบรมใน าร
ปฏิบัติงานด้าน ารจัด

็บขยะให้ ะอาดและ
ปลอดภัย

35,000

โครง ารอบรมบุคลา ร
พื่อตอต้านคอรัปชั่น

โครง ารอบรมและ
พัฒนาศั ยภาพผู้นา
และ ครือขาย ด็ และ
ยาวชนตาบล ะ ตง
นอ

โครง ารอบรมให้ความ
รู้ด้านอาชีพตางๆ 
าหรับคนวางงาน

20,000

โครง ารอบรมให้ความ
รู้ผู้ดูแลคนพิ าร

20,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 800,000 1,500,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ครื่องแตง าย 150,000

วั ดุยานพาหนะและขน ง 200,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารอบรมทั ษะ
ีฬาภาคฤดูร้อน

30,000

โครง ารอบรมทั ษะ
ีฬา ูความ ป็น ลิศ

60,000

โครง ารอบรมใน าร
ปฏิบัติงานด้าน ารจัด

็บขยะให้ ะอาดและ
ปลอดภัย

35,000

โครง ารอบรมบุคลา ร
พื่อตอต้านคอรัปชั่น

60,000 60,000

โครง ารอบรมและ
พัฒนาศั ยภาพผู้นา
และ ครือขาย ด็ และ
ยาวชนตาบล ะ ตง
นอ

50,000 50,000

โครง ารอบรมให้ความ
รู้ด้านอาชีพตางๆ 
าหรับคนวางงาน

20,000

โครง ารอบรมให้ความ
รู้ผู้ดูแลคนพิ าร

20,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 10,000 950,000 3,260,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ครื่องแตง าย 150,000 300,000

วั ดุยานพาหนะและขน ง 120,000 420,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วั ดุคอมพิว ตอร์ 50,000 50,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 1,500,000 5,000

วั ดุ ชื้อ พลิงและหลอลื่น 600,000 2,500,000

วั ดุ ีฬา 130,000

วั ดุ ครื่องดับ พลิง

วั ดุงานบ้านงานครัว 100,000 50,000

วั ดุวิทยาศา ตร์หรือ าร
แพทย์

30,000

คาอาหาร ริม (นม)

วั ดุ าร ษตร 10,000

วั ดุ อ ร้าง 10,000 1,700,000 50,000

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร 10,000 20,000 20,000

วั ดุ านั งาน 200,000 100,000

วั ดุอื่น 150,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริ าร ื่อ ารและโทร
คมนาคม

8,400 10,000 10,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

คาไฟฟ้า 50,000

คาบริ ารไปรษณีย์

คาบริ ารโทรศัพท์ 10,000 50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ านั งาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วั ดุคอมพิว ตอร์ 60,000 300,000 460,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 60,000 1,615,000

วั ดุ ชื้อ พลิงและหลอลื่น 60,000 240,000 3,400,000

วั ดุ ีฬา 130,000

วั ดุ ครื่องดับ พลิง 150,000 150,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 40,000 70,000 260,000

วั ดุวิทยาศา ตร์หรือ าร
แพทย์

20,000 50,000

คาอาหาร ริม (นม) 3,647,000 3,647,000

วั ดุ าร ษตร 25,000 35,000

วั ดุ อ ร้าง 40,000 40,000 1,840,000

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร 40,000 100,000 500,000 690,000

วั ดุ านั งาน 150,000 550,000 1,000,000

วั ดุอื่น 40,000 200,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริ าร ื่อ ารและโทร
คมนาคม

16,800 280,000 325,200

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 15,000 15,000

คาไฟฟ้า 200,000 900,000 1,150,000

คาบริ ารไปรษณีย์ 100,000 100,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 6,000 60,000 126,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ านั งาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

้าอี้แถว 4 ที่นั่ง

้าอี้ทางาน 8,000 7,000

้าอี้อ น ประ งค์

ครื่องดูดฝุ่น

ครื่องถาย อ าร 180,000

ครื่องถาย อ าร 
ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา 
และ ี)

ครื่องปรับอา าศแบบ
แย วน (ราคารวมติด
ตั้ง)

ชั้นวางหนัง ือโชว์หน้า

ตู้บานทึบ หล็

ตู้บาน ลื่อน ระจ 16,000

ตู้ล็อ อร์ 18 ชอง 16,000

ตู้ลิ้นชั หล็ ็บแบบ
ฟอร์ม 15 ชั้น

17,000

ตู้ หล็  4 ลิ้นชั

ตู้ หล็ แบบ 2 บาน 11,000

ต้นท์

โต๊ะขาวหน้าโฟ ม ้า

โต๊ะทางาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

้าอี้แถว 4 ที่นั่ง 24,000 24,000

้าอี้ทางาน 84,000 99,000

้าอี้อ น ประ งค์ 42,500 42,500

ครื่องดูดฝุ่น 14,000 14,000

ครื่องถาย อ าร 180,000

ครื่องถาย อ าร 
ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา 
และ ี)

320,000 320,000

ครื่องปรับอา าศแบบ
แย วน (ราคารวมติด
ตั้ง)

168,000 168,000

ชั้นวางหนัง ือโชว์หน้า 18,000 18,000

ตู้บานทึบ หล็ 7,500 7,500

ตู้บาน ลื่อน ระจ 16,000

ตู้ล็อ อร์ 18 ชอง 16,000

ตู้ลิ้นชั หล็ ็บแบบ
ฟอร์ม 15 ชั้น

17,000

ตู้ หล็  4 ลิ้นชั 15,000 15,000

ตู้ หล็ แบบ 2 บาน 11,000

ต้นท์ 75,000 75,000

โต๊ะขาวหน้าโฟ ม ้า 11,600 11,600

โต๊ะทางาน 102,000 102,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะทางานชนิด หล็ 11,000

ถังน้า 8,300

พัดลม 12,000

พัดลมติดผนัง

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

ครื่องคอมพิว ตอร์ 17,000

ครื่องคอมพิว ตอร์ All 
In One

138,000

ครื่องคอมพิว ตอร์ All 
In One าหรับงาน
านั งาน

ครื่องคอมพิว ตอร์ 
าหรับงาน านั งาน

ครื่องคอมพิว ตอร์ 
าหรับงาน านั งาน 

(จอแ ดงภาพขนาดไม
น้อย วา 19 นิ้ว)

ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ต
บุ๊  าหรับงานประมวล

ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ต
บุ๊  าหรับงานประมวล
ผล

22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะทางานชนิด หล็ 11,000

ถังน้า 8,300

พัดลม 12,000

พัดลมติดผนัง 19,500 19,500

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

ครื่องคอมพิว ตอร์ 17,000

ครื่องคอมพิว ตอร์ All 
In One

138,000

ครื่องคอมพิว ตอร์ All 
In One าหรับงาน
านั งาน

102,000 102,000

ครื่องคอมพิว ตอร์ 
าหรับงาน านั งาน

17,000 17,000

ครื่องคอมพิว ตอร์ 
าหรับงาน านั งาน 

(จอแ ดงภาพขนาดไม
น้อย วา 19 นิ้ว)

68,000 68,000

ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ต
บุ๊  าหรับงานประมวล

66,000 66,000

ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ต
บุ๊  าหรับงานประมวล
ผล

44,000 66,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ต
บุ๊  าหรับงาน านั
งาน

ครื่องปริ้น 
(Multifunction)

ครื่องปริ้น ( ล ซอร์หรือ 
LED ขาวดา)

ครื่องพิมพ์ 7,500

ครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึ  
(Inkjet Printer)

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ 
LED ขาวดา (18 
หน้า/นาที)

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ 
LED ขาวดา ชนิด 
Network

8,900

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ 
LED ขาวดา ชนิด 
Network าหรับ
ระดาษขนาด A3

108,000

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ 
LED ี ชนิด Network

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ต
บุ๊  าหรับงาน านั
งาน

16,000 16,000

ครื่องปริ้น 
(Multifunction)

7,500 7,500

ครื่องปริ้น ( ล ซอร์หรือ 
LED ขาวดา)

10,400 10,400

ครื่องพิมพ์ 7,500

ครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึ  
(Inkjet Printer)

7,500 7,500

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ 
LED ขาวดา (18 
หน้า/นาที)

18,200 18,200

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ 
LED ขาวดา ชนิด 
Network

8,900

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ 
LED ขาวดา ชนิด 
Network าหรับ
ระดาษขนาด A3

108,000

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ 
LED ี ชนิด Network

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์หรือ 
LED ี ชนิด Network 
แบบที่ 1 (18 
หน้า/นาที)

ครื่อง ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 AV

2,500

ครื่อง ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

จอแ ดงภาพ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คูล ลอร์น้าแ ตน ล 21,000

ครื่องตัดหญ้า 13,000

ตู้ ับข้าว

ตู้ ย็น

ตาแ ๊ 19,800

โต๊ะรับประทานอาหาร
พร้อมม้านั่งยาว

ถังต้มน้าร้อน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ไมโครโฟนตั้งโต๊ะพร้อม
ลาโพง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์หรือ 
LED ี ชนิด Network 
แบบที่ 1 (18 
หน้า/นาที)

10,000 10,000

ครื่อง ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 AV

2,500

ครื่อง ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

15,000 15,000

จอแ ดงภาพ 2,800 2,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คูล ลอร์น้าแ ตน ล 21,000

ครื่องตัดหญ้า 13,000

ตู้ ับข้าว 4,500 4,500

ตู้ ย็น 18,000 18,000

ตาแ ๊ 8,000 27,800

โต๊ะรับประทานอาหาร
พร้อมม้านั่งยาว

70,000 70,000

ถังต้มน้าร้อน 13,000 13,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ไมโครโฟนตั้งโต๊ะพร้อม
ลาโพง

21,000 21,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ลาโพง คลื่อนที่แบบคู
พร้อมไมโครโฟนไร้ าย

ครุภัณฑ์ ีฬา

ที่พั นั ีฬา 60,000

อุป รณ์บาร์โหนย ตัวคู 50,000

อุป รณ์ม้าโย บริหาร
หน้าท้อง

60,000

คาบารุงรั ษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

30,000 300,000 100,000

ครุภัณฑ์ าร ษตร

ครื่องพนละอองฝอย 90,000

ครุภัณฑ์อื่น

ชุดถาดรองอาบน้าศพ 600,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ง

รถบรรทุ ขยะ แบบ ปิด
ข้าง ทท้าย

4,238,000

รถบรรทุ ดี ซล 854,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครื่อง จาะ หล็ 22,000

ครื่อง จียตั้งโต๊ะ 15,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ลาโพง คลื่อนที่แบบคู
พร้อมไมโครโฟนไร้ าย

25,000 25,000

ครุภัณฑ์ ีฬา

ที่พั นั ีฬา 60,000

อุป รณ์บาร์โหนย ตัวคู 50,000

อุป รณ์ม้าโย บริหาร
หน้าท้อง

60,000

คาบารุงรั ษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

20,000 30,000 480,000

ครุภัณฑ์ าร ษตร

ครื่องพนละอองฝอย 90,000

ครุภัณฑ์อื่น

ชุดถาดรองอาบน้าศพ 600,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ง

รถบรรทุ ขยะ แบบ ปิด
ข้าง ทท้าย

4,238,000

รถบรรทุ ดี ซล 854,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครื่อง จาะ หล็ 22,000

ครื่อง จียตั้งโต๊ะ 15,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ล้องถายภาพดิจิตอล

ล้องวงจรปิด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูป าร

โครง าร อ ร้างตาขาย
หล็ ดัด นามฟุตซอ
ล ลางแจ้ง นาม ีฬา 
หมูที่ 8

225,000

โครง าร อ ร้างศาลาที่
พั ประจา ูโบร์ (แบบ
คลื่อนที่)

60,000

คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

โครง าร อ ร้างคู
ระบายน้าคอน รีต ริม
หล็  ซอย จริญ วั ดิ์ 
หมูที่ 12

1,504,000

โครง าร อ ร้างคู
ระบายน้าคอน รีต ริม
หล็  ซอยนัดโต๊ะโมง 3 
หมูที่ 4

1,532,900

โครง าร อ ร้างคู
ระบายน้าคอน รีต ริม
หล็  ซอยนิบงบารู 4 
หมูที่ 7

1,367,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ล้องถายภาพดิจิตอล 20,000 20,000

ล้องวงจรปิด 597,300 597,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูป าร

โครง าร อ ร้างตาขาย
หล็ ดัด นามฟุตซอ
ล ลางแจ้ง นาม ีฬา 
หมูที่ 8

225,000

โครง าร อ ร้างศาลาที่
พั ประจา ูโบร์ (แบบ
คลื่อนที่)

60,000

คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

โครง าร อ ร้างคู
ระบายน้าคอน รีต ริม
หล็  ซอย จริญ วั ดิ์ 
หมูที่ 12

1,504,000

โครง าร อ ร้างคู
ระบายน้าคอน รีต ริม
หล็  ซอยนัดโต๊ะโมง 3 
หมูที่ 4

1,532,900

โครง าร อ ร้างคู
ระบายน้าคอน รีต ริม
หล็  ซอยนิบงบารู 4 
หมูที่ 7

1,367,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร อ ร้างคู
ระบายน้าคอน รีต ริม
หล็  ซอยปาลาจืองา 
หมูที่ 8

1,020,000

โครง าร อ ร้างคู
ระบายน้าคอน รีต ริม
หล็  ซอยพงษ์ จริญ 
ถนนผัง มือง 4 ซอย 24 
หมูที่ 9

1,256,000

โครง าร อ ร้างคู
ระบายน้าคอน รีต ริม
หล็  ซอยรวม งิน หมูที่ 
10

1,276,000

โครง าร อ ร้างคู
ระบายน้าคอน รีต ริม
หล็  ซอยอัลนูร (หลัง
โรง รียนฮาฟิทมัร ั ) 
หมูที่ 3

1,134,000

โครง าร อ ร้างคู
ระบายน้าคอน รีต ริม
หล็  ซอยโอ อ็ โอ หมู
ที่ 1

834,000

โครง าร อ ร้างถนน
คอน รีต ริม หล็  
ซอยโปลีบีนา 2 หมูที่ 1

383,000

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  14:51:36 หน้า : 41/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร อ ร้างคู
ระบายน้าคอน รีต ริม
หล็  ซอยปาลาจืองา 
หมูที่ 8

1,020,000

โครง าร อ ร้างคู
ระบายน้าคอน รีต ริม
หล็  ซอยพงษ์ จริญ 
ถนนผัง มือง 4 ซอย 24 
หมูที่ 9

1,256,000

โครง าร อ ร้างคู
ระบายน้าคอน รีต ริม
หล็  ซอยรวม งิน หมูที่ 
10

1,276,000

โครง าร อ ร้างคู
ระบายน้าคอน รีต ริม
หล็  ซอยอัลนูร (หลัง
โรง รียนฮาฟิทมัร ั ) 
หมูที่ 3

1,134,000

โครง าร อ ร้างคู
ระบายน้าคอน รีต ริม
หล็  ซอยโอ อ็ โอ หมู
ที่ 1

834,000

โครง าร อ ร้างถนน
คอน รีต ริม หล็  
ซอยโปลีบีนา 2 หมูที่ 1

383,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร อ ร้างถนน
คอน รีต ริม หล็  
ซอยฮาปี ซาะ หมูที่ 11

303,400

โครง าร อ ร้างถนน
คอน รีต ริม หล็  
ายลางา - ปายอ หมูที่ 

5

1,006,000

โครง าร อ ร้างถนน
คอน รีต ริม หล็
พร้อมคูระบายน้า ถนน
าย อ พี หมูที่ 13

1,499,000

โครง าร อ ร้างถนน
ผิวจราจรแอ ฟัลท์ติ
คอน รีต ซอยตะโล๊ะบอ
แร - าปง รีแย หมูที่ 6

508,000

โครง าร อ ร้างถนน
ผิวจราจรแอ ฟัลท์ติ
คอน รีต ซอยปอ นาะ - 
ูแบปูตะ หมูที่ 11

408,000

โครง าร อ ร้างถนน
ผิวจราจรแอ ฟัลท์ติ
คอน รีต ซอยรวม งิน 
หมูที่ 10

813,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร อ ร้างถนน
คอน รีต ริม หล็  
ซอยฮาปี ซาะ หมูที่ 11

303,400

โครง าร อ ร้างถนน
คอน รีต ริม หล็  
ายลางา - ปายอ หมูที่ 

5

1,006,000

โครง าร อ ร้างถนน
คอน รีต ริม หล็
พร้อมคูระบายน้า ถนน
าย อ พี หมูที่ 13

1,499,000

โครง าร อ ร้างถนน
ผิวจราจรแอ ฟัลท์ติ
คอน รีต ซอยตะโล๊ะบอ
แร - าปง รีแย หมูที่ 6

508,000

โครง าร อ ร้างถนน
ผิวจราจรแอ ฟัลท์ติ
คอน รีต ซอยปอ นาะ - 
ูแบปูตะ หมูที่ 11

408,000

โครง าร อ ร้างถนน
ผิวจราจรแอ ฟัลท์ติ
คอน รีต ซอยรวม งิน 
หมูที่ 10

813,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร อ ร้างถนน
ผิวจราจรแอ ฟัลท์ติ
คอน รีตพร้อมคูระบาย
น้าคอน รีต ริม หล็  
ซอยฮิ ล หมูที่ 2

1,521,000

โครง าร อ ร้างถนน
ผิวจราจรแอ ฟัลท์ติ
คอน รีตพร้อมคูระบาย
น้าคอน รีต ริม หล็  
ถนนผัง มือง 4 ซอย 2 
หมูที่ 1

522,000

โครง าร อ ร้างอาคาร
อน ประ งค์ หมูที่ 6

2,273,000

โครง ารซอมแซมและ
ปรับปรุงระบบประปา
หมูบ้าน แบบบาดาล
ขนาดใหญ หมูที่ 1

1,300,000

โครง ารซอมแซมและ
ปรับปรุงระบบประปา
หมูบ้าน แบบบาดาล
ขนาดใหญ หมูที่ 13

1,300,000

โครง ารซอมแซมและ
ปรับปรุงระบบประปา
หมูบ้าน แบบบาดาล
ขนาดใหญ หมูที่ 8

134,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร อ ร้างถนน
ผิวจราจรแอ ฟัลท์ติ
คอน รีตพร้อมคูระบาย
น้าคอน รีต ริม หล็  
ซอยฮิ ล หมูที่ 2

1,521,000

โครง าร อ ร้างถนน
ผิวจราจรแอ ฟัลท์ติ
คอน รีตพร้อมคูระบาย
น้าคอน รีต ริม หล็  
ถนนผัง มือง 4 ซอย 2 
หมูที่ 1

522,000

โครง าร อ ร้างอาคาร
อน ประ งค์ หมูที่ 6

2,273,000

โครง ารซอมแซมและ
ปรับปรุงระบบประปา
หมูบ้าน แบบบาดาล
ขนาดใหญ หมูที่ 1

1,300,000

โครง ารซอมแซมและ
ปรับปรุงระบบประปา
หมูบ้าน แบบบาดาล
ขนาดใหญ หมูที่ 13

1,300,000

โครง ารซอมแซมและ
ปรับปรุงระบบประปา
หมูบ้าน แบบบาดาล
ขนาดใหญ หมูที่ 8

134,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง ารซอมแซมและ
ปรับปรุงระบบประปา
หมูบ้าน แบบผิวดิน
ขนาดใหญมา  หมูที่ 5

320,000

โครง ารบุ บิ ถนนหิน
คลุ  ซอยมะ า มาะ 
หมูที่ 8

183,000

โครง ารบุ บิ ถนนหิน
คลุ  ซอยหลังอนามัยนิ
บงบารู 1 หมูที่ 7

104,000

คาถมดิน

โครง ารถมดิน นาม
ีฬา หมูที่ 8

2,379,000

คาบารุงรั ษาและปรับปรุง
ที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง

552,300

คาซอมแซมรั ษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ
ร้าง

596,000

โครง ารปรับปรุงและ
ซอมแซมอาคารงาน
ป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย

อาคารตาง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง ารซอมแซมและ
ปรับปรุงระบบประปา
หมูบ้าน แบบผิวดิน
ขนาดใหญมา  หมูที่ 5

320,000

โครง ารบุ บิ ถนนหิน
คลุ  ซอยมะ า มาะ 
หมูที่ 8

183,000

โครง ารบุ บิ ถนนหิน
คลุ  ซอยหลังอนามัยนิ
บงบารู 1 หมูที่ 7

104,000

คาถมดิน

โครง ารถมดิน นาม
ีฬา หมูที่ 8

2,379,000

คาบารุงรั ษาและปรับปรุง
ที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง

24,000 576,300

คาซอมแซมรั ษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ
ร้าง

596,000

โครง ารปรับปรุงและ
ซอมแซมอาคารงาน
ป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย

200,000 200,000

อาคารตาง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร อ ร้างป้าย
ชื่อพร้อมรั้ว นาม ีฬา
หมูที่ 8

2,000,000

โครง าร อ ร้างรั้วศูนย์
พัฒนา ด็ ล็ มลายู
บาง อ

โครง าร อ ร้างอาคาร
โรงอาหารศูนย์พัฒนา
ด็ ล็ มลายูบาง อ

โครง ารติดตั้ง ัน าด
รอบตัวอาคาร รียนศูนย์
พัฒนา ด็ ล็ มลายู
บาง อ

โครง ารติดตั้ง หล็ ดัด
ศูนย์พัฒนา ด็ ล็
มลายูบาง อ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งินอุดหนุน อ ชน

โครง ารพระราชดาริ 
ด้าน าธารณ ุข

580,000

งินอุดหนุน ิจ ารที่ ป็น
าธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร อ ร้างป้าย
ชื่อพร้อมรั้ว นาม ีฬา
หมูที่ 8

2,000,000

โครง าร อ ร้างรั้วศูนย์
พัฒนา ด็ ล็ มลายู
บาง อ

112,000 112,000

โครง าร อ ร้างอาคาร
โรงอาหารศูนย์พัฒนา
ด็ ล็ มลายูบาง อ

1,319,000 1,319,000

โครง ารติดตั้ง ัน าด
รอบตัวอาคาร รียนศูนย์
พัฒนา ด็ ล็ มลายู
บาง อ

120,000 120,000

โครง ารติดตั้ง หล็ ดัด
ศูนย์พัฒนา ด็ ล็
มลายูบาง อ

100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งินอุดหนุน อ ชน

โครง ารพระราชดาริ 
ด้าน าธารณ ุข

580,000

งินอุดหนุน ิจ ารที่ ป็น
าธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครง าร งินอุดหนุน
ศูนย์บริ ารและถาย
ทอด ทคโนโลยี าร

ษตรตามโครง าร ง
ริมและ นับ นุน

อาชีพ ษตร รชาวนา

495,900

งินอุดหนุน าหรับ นับ
นุนโครง ารอาหาร
ลางวัน

งินอุดหนุน วนราช าร 500,000

งินอุดหนุน าหรับขับ
คลื่อนโครง าร ัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จา โรคพิษ ุนัขบ้า

15,300

งินอุดหนุน าหรับ นับ
นุนโครง ารอาหาร
ลางวัน

งินอุดหนุน าหรับ
ารวจข้อมูลจานวน ัตว์

และขึ้นทะ บียน ัตว์
2,600

รวม 44,421,351 100,000 655,900 10,625,220 1,200,000 47,840,700 140,000 22,821,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครง าร งินอุดหนุน
ศูนย์บริ ารและถาย
ทอด ทคโนโลยี าร

ษตรตามโครง าร ง
ริมและ นับ นุน

อาชีพ ษตร รชาวนา

495,900

งินอุดหนุน าหรับ นับ
นุนโครง ารอาหาร
ลางวัน

1,180,900 1,180,900

งินอุดหนุน วนราช าร 500,000

งินอุดหนุน าหรับขับ
คลื่อนโครง าร ัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จา โรคพิษ ุนัขบ้า

15,300

งินอุดหนุน าหรับ นับ
นุนโครง ารอาหาร
ลางวัน

5,288,000 5,288,000

งินอุดหนุน าหรับ
ารวจข้อมูลจานวน ัตว์

และขึ้นทะ บียน ัตว์
2,600

รวม 29,027,340 1,577,300 41,483,989 199,893,600
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