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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสะเตงนอก

อําเภอ เมืองยะลา   จังหวัดยะลา

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 จํานวน 915,840 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกราย
ละเอียด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน
2. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 3
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท/คน จํานวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 234,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
 และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน
2. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 3
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท/คน จํานวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 328,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับเลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 12 เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกราย
ละเอียด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 10,080 บาท จํานวน 12 เดือน
2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,280,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและค่าตอบแทนรายเดือน
สําหรับสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 15,840 บาท จํานวน 12 เดือน
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 12,960 บาท จํานวน 12 เดือน
3. ค่าตอบแทนของคณะสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 16
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,800 บาท/คน จํานวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 15,809,769 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 8,310,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 920,291 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลัง และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้
รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 314,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปและที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดย
คํานวณตั้งไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 275,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. ก. อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,609,538 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคํานวณไว้ 12 เดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,349,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคํานวณตั้ง
ไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และจ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนกรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยว
กับการพัสดุและกรรมการต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล อาทิ
เช่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็น
สมควร ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
.2554 ข้อ 105 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  14:22:36 หน้า : 7/119



ค่าใช้สอย รวม 6,290,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบ
อิเล็กทรอนิค ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกไม่สามารถดําเนินการเองได้ เช่น ค่าจัดไม้ดอกไม้
ประดับ ซุ้มงานพิธีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้งตามเกณฑ์
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอก เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

ค่าใช้จ่ายในการประชุมชาวบ้านเพื่อกิจการของเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชาวบ้านเพื่อกิจการของ
เทศบาลและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 3,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญ
ต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 431
 ลําดับที่ 51

โครงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการประจําป ในการเผยแพร่หรือการประชาสัมพันธ์งานของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอกในรูปแบบต่างๆ เช่น ปฏิทิน
ประจําป หนังสือ วารสารต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 425
 ลําดับที่ 14
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โครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร เช่น ค่า
อาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 432
 ลําดับที่ 1

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่
เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 431
 ลําดับที่ 46

โครงการอบรมบุคลากรเพื่อต่อต้านคอรัปชั่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมบุคลากรเพื่อต่อต้าน
คอรัปชั่น เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่
เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 424
 ลําดับที่ 8

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 1,330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก ถัง ถาด แก้วน้ํา น้ํายาดับกลิ่น กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย คีมล๊อค  ล๊อคเกียร์ กระจกโค้งมน เพลา น้ํา
มันเบรค น้ํามันเกียร์ ยางรถยนต์ น๊อต สกรูและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลืองและรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เคมี
ภัณฑ์ น้ํายาต่างๆและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 400,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊สและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงาน/ที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้
จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษีและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาลในสํานักงานหรือที่
สาธารณะรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่า
ภาษีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงคู่สายโทรศัพท์และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 100,000 บาท

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

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
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
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จํานวน 6 ชุดๆ ละ 4,000
 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเป็นไปตามที่
เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตาม
ท้องตลาดหรือราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อโดยประหยัด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 143 ลําดับที่ 29

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูงระดับศรี
ษะ จํานวน 2 ตัวๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท และ
เก้าอี้ทํางาน จํานวน 6 ตัวๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 24,000
 บาท ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
หรือราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อโดยประหยัด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 457
 ลําดับที่ 7

เก้าอี้อเนกประสงค์ จํานวน 42,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์สําหรับใช้ในห้องประชุม
แบบโครงเหล็กบุนวม จํานวน 50 ตัวๆ ละ 850 บาท เป็น
เงิน 42,500 บาท ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตาม
ท้องตลาดหรือราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อโดยประหยัด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 460
 ลําดับที่ 31
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เครื่องดูดฝุ่น จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 14,000 บาท คุณลักษณะและการจัดซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 461
 ลําดับที่ 45

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม
ติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 6
 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท คุณลักษณะและการจัดซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 463
 ลําดับที่ 25

ตู้บานทึบเหล็ก จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานทึบเหล็ก จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 7,500
 บาท ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
หรือราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อโดยประหยัด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 144 ลําดับที่ 42
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ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 7,500
 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดย
ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อโดย
ประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 144 ลําดับที่ 41

เต้นท์ จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต้นท์ ขนาด 4 x 8 เมตร จํานวน 3
 หลังๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท รายละเอียด
คุณลักษณะเป็นไปตามที่เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาในท้องถิ่นหรือราคา
ที่ซื้อได้อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้า 143 ลําดับที่ 36

โต๊ะทํางาน จํานวน 52,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็ก ขนาด 6 ฟุต จํานวน 4
 ตัวๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท ขนาด 3.5
 ฟุต จํานวน 4 ตัวๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท ไม่มี
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาใน
ท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อโดยประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 457
 ลําดับที่ 6
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ไมโครโฟนตั้งโต๊ะพร้อมลําโพง จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนตั้งโต๊ะพร้อมลําโพง จํานวน 6
 ชุดๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท รายละเอียด
คุณลักษณะเป็นไปตามที่เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาในท้องถิ่นหรือราคา
ที่จัดซื้อโดยประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้า 142 ลําดับที่ 23

ลําโพงเคลื่อนที่แบบคู่พร้อมไมโครโฟนไร้สาย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลําโพงเคลื่อนที่แบบคู่พร้อมไมโครโฟนไร้
สาย จํานวน 1 ชุดๆ ละ 25,000 บาท รายละเอียดคุณลักษณะ
เป็นไปตามที่เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดย
ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อโดย
ประหยัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 143 ลําดับที่ 35

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 102,000
 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 457
 ลําดับที่ 2
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สําหรับงาน
ประมวล) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 66,000
 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 144 ลําดับที่ 50

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 18,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) จํานวน 7 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 18,200
 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 461
 ลําดับที่ 43

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 
หน้า/นาที)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 10,000
 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 461
 ลําดับที่ 45
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 6
 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท โดยจัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 457
 ลําดับที่ 4

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 425
 ลําดับที่ 13

โครงการปรับปรุงแผนชุมชนและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการปรับปรุงแผนชุมชนและ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 427
 ลําดับที่ 25
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งานบริหารงานคลัง รวม 10,941,900 บาท
งบบุคลากร รวม 7,340,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,340,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลัง และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้
รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปและที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดย
คํานวณตั้งไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. ก. อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคํานวณไว้ 12 เดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคํานวณตั้ง
ไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 3,030,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 330,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 2,050,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบ
อิเล็กทรอนิค ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกไม่สามารถดําเนินการเองได้ เช่น ค่าจัดไม้ดอกไม้
ประดับ ซุ้มงานพิธีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น หม้อ กะละมัง มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จาน ชาม ช้อน น้ํายาดับ
กลิ่น กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็งและอื่นๆ ที่เข้าประเภทนี้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย คีมล๊อค  ล๊อคเกียร์ กระจกโค้งมน เพลา น้ํา
มันเบรค น้ํามันเกียร์ ยางรถยนต์ น๊อต สกรูและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลืองและรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 100,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊สและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงคู่สายโทรศัพท์และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าโทรภาพ ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตการ์ดและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 571,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 571,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 10 ตัวๆ ละ 5,000
 บาท 
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อย่าง
ประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 142 ลําดับที่ 17

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา และสี) จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสี ระบบ
ดิจิตอล (ขาว - ดํา และสี)  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 320,000
 บาท ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที โดยจัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้า 142 ลําดับที่ 18
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โต๊ะทํางาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 5 ตัวๆ ละ 10,000 บาท 
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อย่าง
ประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 141 ลําดับที่ 14

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 10,000 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเป็นไปตามที่
เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตาม
ท้องตลาดหรือราคาที่จัดซื้อโดยประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 464
 ลําดับที่ 6

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 4
 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท โดยจัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 141 ลําดับที่ 16
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้า 141 ลําดับที่ 15
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เครื่องปริ้น (Multifunction) จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4  ไม่น้อยกว่า 15
 หน้า ต่อนาที (ipm)
- สามารถถ่ายเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา - สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซนต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wifi (lEEE 802.11b, g, n) 
ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 141 ลําดับที่ 13
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เครื่องปริ้น (เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา) จํานวน 10,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20
 หน้า ต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Bese-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wifi (lEEE 802.11b, g, n) 
ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 141 ลําดับที่ 13

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือได้รับถ่าย
โอนจากหน่วยงานอื่นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,577,300 บาท

งบดําเนินงาน รวม 780,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีมีคําสั่งใช้อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปดและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ค่าอาหารและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 417
 ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า
สมนาคุณวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 417
 ลําดับที่ 4

โครงการฝึกอบรม (ทบทวน) อปพร. ทม.สะเตงนอก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึก
อบรม (ทบทวน) อปพร. ทม.สะเตงนอก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 417
 ลําดับที่ 9

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกัน
ภัย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัย เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 417
 ลําดับที่ 5
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร.ทม.สะเตงนอก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การจัดตั้ง อปพร. ทม.สะเตงนอก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 417
 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สีก กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ สายสื่อสัญญาณกล้องวงจรปด เสาติดตั้งกล้องและอื่นๆ ที่
เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เข็มขัด หมวก และอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สวมใส่ในการปฏิบัติงาน โดยถือปฏิบัติการ
เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ 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 จํานวน 597,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง
ที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่ว
ไป จํานวน 16 ชุดๆ ละ 32,000 บาท เป็นเงิน 512,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือ
ข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จํานวน 1
 ชุดๆ ละ 61,000 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 
ขนาด 16 ช่อง จํานวน 1 ชุดๆ ละ 16,000 บาท 
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 1 ชุดๆ ละ 8,300 บาท 
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 172
 ลําดับที่ 13.3

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 418
 ลําดับที่ 8
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,335,240 บาท

งบบุคลากร รวม 2,235,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,235,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,477,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ของ
พนักงานเทศบาล จํานวน5 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ กอบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินประจํา
ตําแหน่ง เช่นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษราย
เดือนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ เงินเพิ่มอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 120,000 บาท ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ กอบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารจํานวน 2 อัตรา ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ กอบต.ที่ มท
 0809.2/ ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 463,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติงานในงานธุรการ
จํานวน 3 อัตรา งานการศึกษาปฐมวัยและโรงเรียน จํานวน 1
 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.
และ กอบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที3่0 ธันวาคม2558
 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 145,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบ
แทนพิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชาย
แดนภาคใต้ ที่ปฏิบัติงานในงานธุรการจํานวน 3 อัตรา งานการ
ศึกษาปฐมวัยและโรงเรียน จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 33,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 112,500 บาท ตามหนังสือ
สํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่มท 0809.2/ ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 1,001,360 บาท
ค่าตอบแทน รวม 221,960 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อปท
. ค่าสมนาคุณ ค่ารางวัลกรรมการสอบ และอื่นๆ คณะกรรมการ
ต่างๆ  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 7,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนันนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบ
ทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ผู้มีสิทธิตามระเบียบทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่
เทศบาลเมืองสะเตงนอกไม่สามารถดําเนินการเองได้และอื่นๆ ที่
เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือบุคคล คณะบุคคลที่
มาตรวจ ประเมิน นิเทศงานต่างๆหรืออื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ
อื่นๆ โดยตั้งตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4
/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเช่น เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม และอื่นๆ
ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง อาทิเช่น เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์  เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง อาทิเช่น ชะแลง จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะ
ไกล ตลับเมตร ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ท่อน้ําและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลืองและรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
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วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น วัสดุ
เพาะ อวน กระชัง ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช อุปกรณ์ขยาย
พันธุ์พืช ใบมีด เชือก ผ้าใบ ผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟล์ม
เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอม
ไดร์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่อง กระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงคู่สายโทรศัพท์ และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,400 บาท

เพื่อเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

งบลงทุน รวม 98,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 98,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะขาวหน้าโฟเมก้า จํานวน 11,600 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะขาวหน้าโฟเมก้า คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ขนาด
กว้าง 75 ซม ยาว 180 ซม สูง 75 ซม. ขาโต๊ะเหล็กชุบโครเมี่
ยม ขาโต๊ะสามารถพับเก็บได้   ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาจากท้องตลาด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังต้มน้ําร้อน จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจัดซื้อถังน้ําร้อนแบบแสตนเลส  จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ทําจากแสตนเลส ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 18 ลิตร ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานัก
งบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาจากท้องตลาดตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 

จอแสดงภาพ จํานวน 2,800 บาท

เพื่อจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว  จํานวน 1 ตัว คุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ค่า
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ของกองการศึกษาที่จัดซื้อเอง
หรือรับถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 24,733,700 บาท
งบบุคลากร รวม 5,615,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,615,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,377,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ของ
พนักงานเทศบาล จํานวน 11  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ กอบต.ที่ มท 0809.2/ ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินประจํา
ตําแหน่ง เช่นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษราย
เดือนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ เงินเพิ่มอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตามหนังสือสํานักงาน กจ
.กท.และ กอบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินวิทยฐานะ จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล ตามประกาศ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,978,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป และที่แก้ไขเพิ่มเติมแผนอัตรากําลังสามป โดยคํานวณตั้ง
ไวั 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน
2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ
.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปและที่แก้ไขเพิ่ม
เติมแผนอัตรากําลังสามป โดยคํานวณตั้งไวั 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 10,818,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 79,200 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบ
ทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 19,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ผู้มีสิทธิตามระเบียบทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 6,702,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,948,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารและที่ดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร
และมัรกัส  ค่าจ้างติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองสะเตงนอก

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาสาน
สัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก เช่น ค่า
จัดสนาม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าตอบแทน
กรรมการต่างๆ ค่าจัดทําป้ายชื่อ ค่าทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 401 ลําดับที่ 47     
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โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนปฐมวัย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของนักเรียนปฐมวัย เช่น ค่าจัดเวที ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ค่าจัดทํา
ป้ายชื่อ ค่าทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 401 ลําดับ
ที่ 50

โครงการพัฒนาความรู้การดูแลเด็กปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาความรู้การ
ดูแลเด็กปฐมวัย เช่น ค่าจัดเวที ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัด
ทําป้ายชื่อ ค่าทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 164 ลําดับ
ที่ 25

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองสะเตง
นอก เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายชื่อ ค่าทําเกียรติ
บัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 401 ลําดับที่ 49
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กปฐมท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายชื่อ ค่าทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 395 ลําดับที่ 23

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา จํานวน 4,464,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา  รายละเอียด ดังนี้
1.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  ตั้งไว้ 1,960,000
 บาท
2.เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
  2.1  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนอนุ
บาลพงบูโล๊ะ เป็นเงิน 20,000 บาท
  2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  เป็นเงิน 7,200 บาท
  2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็น
เงิน 100,000 บาท
  2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  เป็น
เงิน 50,000 บาท
  2.5 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
    (1) โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ  เป็นเงิน 15,000 บาท
    (2) ครูแกนนํา 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาท
   (3) เจ้าหน้าที่ อปท. 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาท
3.เงินอุดหนุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3.1  ค่าจัดการเรียนการสอยรายหัว คนละ 850 บาท 
  3.2 ค่าหนังสือเรียน  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.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) 
  4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน คนละ 1,700 บาท/ป
  4.2 ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ป
  4.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ป
  4.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ป
  4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430 บาท/ป
รายการที่ไม่ได้กําหนดเงินงบประมาณไว้ให้เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามจํานวนเด็กที่แท้จริงที่อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละภาคเรียน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หน้าที่ 399 -400 ลําดับที่ 45

ค่าวัสดุ รวม 3,837,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เช่น  กระดาษ แฟ้ม และอื่นๆ
ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์  เทป
พันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น หม้อ กะละมัง มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานชาม ช้อน น้ํายาดับ
กลิ่น กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็งและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,647,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลและสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งอาทิ
เช่น ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับ
เมตร ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรง
ทาสี ท่อน้ําและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกลอร์ จอบ
หมุน จานพรวน คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เคียว  อวน ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก วัสดุเพาะชํา ปุ๋ยและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สีก กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอม
ไดร์ แผ่นกรองแสง  เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่อง กระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัด
เทศบาลเมืองสะเตงนอก รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

งบลงทุน รวม 1,830,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 155,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชั้นวางหนังสือโชว์หน้า จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือโชว์หน้าปก คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป  มี 4 ชั้น ขนาด
ยาว 90 กว้าง 30 ซม. สูง 90 ซม. สีสันสดใส สามารถถอด
ประกอบได้ จํานวน 9 ตัวๆ ละ 2,000 บาท  ไม่มีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อย่าง
ประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

พัดลมติดผนัง จํานวน 19,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 10 ตัว คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป ใบพัดขนาด 18 นิ้ว  ปรับระดับแรงลมด้วยสาย
ดึง 3 ระดับ ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาจากท้องตลาด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้กับข้าว จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้กับข้าว จํานวน 1 ตัว  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ตู้
ขนาด กว้าง150 ซม. ลึก45 ซม. สูง85ซม. ด้านบนตู้ปูด้วย
แผ่นกระเบื้อง ภายในมี2ชั้น ด้านข้างช่วงบนเป็นอลูมิเนียมมีรู ไว้
สําหรับระบายอากาศ ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
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ตู้เย็น จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เย็น  ขนาด 7 คิวบิ
กฟุต จํานวน 2  เครื่อง  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เตาแก๊ส จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเตาแก๊ส  จํานวน 2 ตัว ๆละ 4,000 บาท  คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป เตาแก๊สแบบตั้งโต๊ะ 2 หัวเตา  หัวเตาทําจากทอง
เหลือง ระบบจุดติดแก๊สด้วยลูกบิด ไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ โดยจัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่งยาว จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง
ยาว  จํานวน 20 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท คุณลักษณะสังเขป  โต๊ะ
หน้าโฟเมก้า  ขนาด 60*150*55 ซม ม้านั่งหน้าโฟเม
ก้า ขนาด 30*150*35 ซม. (ต่อชุด : โต๊ะ 1ตัว  ม้านั่ง
ยาว 2 ตัว) ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)สําหรับ
กระดาษขนาด A3  จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ค่า
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ที่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือรับถ่ายโอน
จากหน่วยงานอื่นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้     
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,675,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก จํานวน 112,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายู
บางกอก (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 391 ลําดับ
ที่ 2

โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก จํานวน 1,319,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมลายูบางกอก (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้าที่ 393 ลําดับที่ 14

โครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายู
บางกอก

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการติดตั้งกันสาดรอบตัว
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 392 ลําดับที่ 5     

โครงการติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการติดตั้งเหล็กดัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 395 ลําดับที่ 25 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 6,468,900 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,468,900 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 5,288,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 402 ลําดับที่ 56 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 1,180,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมัสยิดตักวา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 402 ลําดับที่ 56

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 958,400 บาท
งบบุคลากร รวม 150,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติงานในงาน
กิจกรรมเด็กและเยาวชน  จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ กอบต.ที่ มท 0809.2/ ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบ
แทนพิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชาย
แดนภาคใต้ ที่ปฏิบัติงานในงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 12,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ กอบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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งบดําเนินงาน รวม 808,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถาน
ศึกษา

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสร้างภูมิคุ้นกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา เช่น ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน
กรรมการต่างๆ ค่าจัดทําป้ายชื่อ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าทํา
เกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 416 ลําดับที่ 76

โครงการกลไกท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้ความรู้และพัฒนาเด็ก
และเยาวชนของศูนย์สร้างสรรค์หรรษา เช่น ค่าวิทยากร ค่าตอบ
แทนกรรมการต่างๆ  ค่าอาหาร ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามและระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 415ลําดับที่ 70
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าจัดและตกแต่งสถาน
ที่  ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าของรางวัลใน
เล่นเกมส์กิจกรรมต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ค่าจัดทําป้าย
ชื่อ ค่าทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 414 ลําดับ
ที่ 67

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมตําบลสะเตงนอก จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนมุสลิมตําบลสะเตงนอก เช่น ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน
กรรมการต่างๆ ค่าจัดทําป้ายชื่อ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าทํา
เกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 415 ลําดับที่ 73
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โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นําและเครือข่ายเด็กและ
เยาวชนตําบลสะเตงนอก

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพผู้นําและเครือข่ายเด็กและเยาวชนตําบลสะเตง
นอก เช่น ค่าวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ค่าจัดทําป้าย
ชื่อ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 416 ลําดับที่ 75

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,400 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,400 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตภายในศูนย์
สร้างสรรค์หรรษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 21,978,600 บาท

งบบุคลากร รวม 8,197,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,197,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 362,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลัง และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้
รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปและที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดย
คํานวณตั้งไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,245,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคํานวณไว้ 12 เดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,530,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคํานวณตั้ง
ไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 12,637,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 9,212,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 7,560,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบ
อิเล็กทรอนิคส์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกไม่สามารถดําเนินการเองได้ เช่น ค่าจัดไม้ดอกไม้
ประดับ ซุ้มงานพิธีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์ จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจํานวนสัตว์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 3,065,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ถังขยะ แปรง ไม้
กวาด ผงซักฟอก หม้อ กะละมัง มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จาน ชาม ช้อน น้ํายาดับกลิ่น กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ วัสดุ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะ
ที่ชํารุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ ไส้กรองยานพาหนะต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือเครื่องจักรยานยนต์ที่หน่วยงานอื่น
สนับสนุนแก่เทศบาลฯ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลืองและรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทวัสดุคง
ทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น น้ํายา
ดับเพลิง
กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟง เปลหามคนไข้ เครื่องวัดน้ํา
ฝน เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สําลี ผ้าพันแผล หลอดแก้ว
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าพันคอ เครื่องแต่งกายเพื่อป้องกัน
เชื้อโรค สารเคมีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  14:22:37 หน้า : 61/119



วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เช่น วัสดุการจัดเก็บขยะ เสื้อ
ฝน ถุงมือและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงคู่สายโทรศัพท์และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
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
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานชนิดเหล็ก จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 3,500 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไม่มีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้
อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 448
 ลําดับที่ 7
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ตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 8,000
 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้า 140 ลําดับที่ 5

ตู้ลิ้นชักเหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ชั้น จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15
 ชั้น จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือ
ราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 450
 ลําดับที่ 23

โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 5,500 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไม่มีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้
อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 448
 ลําดับที่ 6
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกดีเซล จํานวน 854,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จํานวน 1 คัน
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํา
กว่า 2,400 ซีซี หรือ กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 100
 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นกระบะสําเร็จรูป
2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 449
 ลําดับที่ 15

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นละอองฝอย จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. เครื่องยนต์เบนซิลแบบ 2 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
2. ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ไม่น้อยกว่า 41 x 43 x 48
 เซนติเมตร
3. กําลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า
4. ขนาดถังบรรจุน้ํายา ไม่น้อยกว่า 3 ลิตร
5. ขนาดถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 0.7 ลิตร 
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 141 ลําดับที่ 12
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 448
 ลําดับที่ 1

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้า 140 ลําดับที่ 1

เครื่องพิมพ์ จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)   จํานวน 1
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 448
 ลําดับที่ 2
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จํานวน 1
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 450
 ลําดับที่ 24

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือได้รับถ่าย
โอนจากหน่วยงานอื่นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 843,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 245,300 บาท

ค่าใช้สอย รวม 245,300 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า

จํานวน 15,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น วัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้า 34 ลําดับที่ 1
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โครงการ (Big cleaning day) หน้าบ้าน น่ามอง จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ (Big cleaning day) 
หน้าบ้าน น่ามอง เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 386
 ลําดับที่ 23

โครงการคัดแยกขยะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการคัดแยกขยะ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 386
 ลําดับที่ 21

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์
พื้นที่สีเขียว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 386
 ลําดับที่ 22

โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟู 
เทศบาลเมืองสะเตงนอกเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ยะลา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์
บริการสาธารณะสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟูเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 384
 ลําดับที่ 8
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โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณ
สุข แยกเป็น
1. ค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสําหรับแพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง จํานวนเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
2. อบรมทางด้านสาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้
ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร กลุ่มเสี่ยงและด้านการส่ง
เสริมสุขภาพ จํานวนเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 383
 ลําดับที่ 2

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 384
 ลําดับที่ 10

โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 388
 ลําดับที่ 31

โครงการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 386
 ลําดับที่ 19
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โครงการอบรมในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บขยะให้สะอาดและ
ปลอดภัย

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการอบรมในการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดเก็บขยะให้สะอาดและปลอดภัย เช่น ค่าอาหาร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้า 137 ลําดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 597,900 บาท
เงินอุดหนุน รวม 597,900 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 15,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 34 ลําดับที่ 1

เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนจํานวนสัตว์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 34 ลําดับที่ 2

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 580,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว
ในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 373
 ลําดับที่ 1

โครงการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ด้อยโอกาสบ้าน 
ธอส.

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนช่วย
เหลือกลุ่มอาชีพผู้ด้อยโอกาสบ้าน ธอส. เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 377
 ลําดับที่ 12

โครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อ
ผ้าสตรี เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 374
 ลําดับที่ 12

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพต่างๆ สําหรับคนว่างงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ
ต่างๆ สําหรับคนว่างงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 377
 ลําดับที่ 13
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โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคน
พิการ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 378
 ลําดับที่ 16

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 20,048,700 บาท

งบบุคลากร รวม 10,792,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,792,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลัง และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้
รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปและที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดย
คํานวณตั้งไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. ก. อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคํานวณไว้ 12 เดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยคํานวณตั้ง
ไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 8,420,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 660,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 3,220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบ
อิเล็กทรอนิค ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกไม่สามารถดําเนินการเองได้ เช่น ค่าจัดไม้ดอกไม้
ประดับ ซุ้มงานพิธีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

โครงการดําเนินการสอบเขตที่ดิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดําเนินการสอบเขต
ที่ดิน และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 432
 ลําดับที่ 56

โครงการดูแลรักษาคูระบายน้ําและสถานที่สาธารณะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดูแลรักษาคูระบายน้ํา
และสถานที่สาธารณะและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 432
 ลําดับที่ 58
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โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองยะลา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองยะลาและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 432
 ลําดับที่ 55

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 433
 ลําดับที่ 60

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 4,520,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น หม้อ กะละมัง มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จาน ชาม ช้อน น้ํายาดับ
กลิ่น กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็งและอื่นๆ ที่เข้าประเภทนี้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,700,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย คีมล๊อค  ล๊อคเกียร์ กระจกโค้งมน เพลา น้ํา
มันเบรค น้ํามันเกียร์ ยางรถยนต์ น๊อต สกรูและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลืองและรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สีก กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊สและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงคู่สายโทรศัพท์และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าโทรภาพ ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตการ์ดและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 836,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 836,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว 
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อย่าง
ประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 146 ลําดับที่ 73

เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ชนิด ขาว - ดํา
2. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้ราย
ละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อย่าง
ประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้า 146 ลําดับที่ 70
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ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 8,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีมือจับชนิดฝง
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 146 ลําดับที่ 72

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด จัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้า 146 ลําดับที่ 71

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เตาแก๊ส จํานวน 19,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาแก๊ส จํานวน 2 เตาๆ ละ 9,900 บาท 
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 146 ลําดับที่ 69
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ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจาะเหล็ก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะเหล็ก จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไม่น้อยกว่า 1,500 W
- ใช้ไฟฟ้า 220 V
- แอมป์ไม่น้อยกว่า 6.8 A
- ความเร็วรอบ ไม่น้อยกว่า 1,420 รอบ/นาที
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อย่าง
ประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 453
 ลําดับที่ 20

เครื่องเจียตั้งโต๊ะ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียตั้งโต๊ะ จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มอเตอร์หินไฟ 8 นิ้ว 700 วัตต์
- มอเตอร์กําลังสูงพร้อมลูกปืนลม ซึ่งอยู่ในตัวเครื่องแบบหล่อขึ้น
รูป ช่วยป้องกันฝุ่น
- ฝาครอบป้องกันผลิตจากโลหะหล่อ
- กระจกป้องกันสะเก็ดไฟขนาดใหญ่และสามารถปรับได้
- เปลี่ยนหินเจียร์ได้ง่าย
- ฐานเป็นยาง เพิ่มความมั่นคงและลดการสั่นสะเทือน
- สวิตซ์เปด - ปด แบบกันฝุ่น
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อย่าง
ประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 453
 ลําดับที่ 21
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้า 145 ลําดับที่ 65

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28
 หน้า ต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Bese-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wifi (lEEE 802.11b, g, n) 
ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 145 ลําดับที่ 66

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  14:22:37 หน้า : 82/119



เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สําหรับ
กระดาษขนาด A3

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 54,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35
 หน้า ต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18
 หน้า ต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 145 ลําดับที่ 68
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
สี ชนิด Network จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wifi (lEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 145 ลําดับที่ 67

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของ
หน่วยงานกองช่าง 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

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสวัสดิ์ หมู่
ที่ 12

จํานวน 1,504,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญ
สวัสดิ์ หมู่ที่ 12 ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.60
 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 400.00 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้า 123 ลําดับที่ 4.26

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนัดโต๊ะโมง 3 
หมู่ที่ 4

จํานวน 1,532,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนัด
โต๊ะโมง 3 หมู่ที่ 4 ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด ศก.0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 400.00
 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 126
 ลําดับที่ 4.13

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 4 หมู่
ที่ 7

จํานวน 1,367,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบง
บารู 4 หมู่ที่ 7 ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก.0.60
 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 333.00 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 181
ลําดับที่ 4.4
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โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาลาจืองา หมู่
ที่ 8

จํานวน 1,020,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาลา
จืองา หมู่ที่ 8 (แบบท่อลอดเหลี่ยม) ขนาดกว้าง 2 ช่อง ยาว 1.80
 เมตร สูง 1.80 เมตร ความยาวรวม 33.00 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 199
 ลําดับที่ 4.6

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพงษ์เจริญ 
ถนนผังเมือง 4 ซอย 24 หมู่ที่ 9

จํานวน 1,256,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพงษ์
เจริญ ถนนผังเมือง 4 ซอย 24 หมู่ที่ 9 ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด ศก.0.60 - 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว
รวม 245.00 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 240
 ลําดับที่ 4.59

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมเงิน หมู่ที่ 
10

จํานวน 1,276,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวม
เงิน หมู่ที่ 10 ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก.0.60
 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 692.00 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 276
ลําดับที่ 4.7

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัลนูร (หลังโรง
เรียนฮาฟทมัรกัส) หมู่ที่ 3

จํานวน 1,134,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัลนูร
 (หลังโรงเรียนฮาฟทมัรกัส) หมู่ที่ 3 ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด ศก.1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 175.00
 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 62 ลําดับที่ 5.1
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โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโอเอ็กโอ หมู่ที่ 
1

จํานวน 834,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโอเอ็ก
โอ หมู่ที่ 1 ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก.0.60
 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 240.00 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 58
 ลําดับที่ 4.11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโปลีบีนา 2 หมู่ที่ 1 จํานวน 383,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโปลีบีนา 2
 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 55
 ลําดับที่ 3.6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฮาปเซาะ หมู่ที่ 11 จํานวน 303,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฮาป
เซาะ หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 49.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 367.50 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 114 ลําดับที่ 1.1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลางา - ปายอ หมู่ที่ 5 จํานวน 1,006,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลางา - ปา
ยอ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 140
 ลําดับที่ 3.8

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  14:22:37 หน้า : 87/119



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ํา ถนนสาย
เอสพี หมู่ที่ 13

จํานวน 1,499,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบาย
น้ํา ถนนสายเอสพี หมู่ที่ 13 ขนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ความ
ยาวรวม 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 852.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด ศก. 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 142.00
 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 365
 ลําดับที่ 6.5

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ซอยตะโล๊ะบอ
แร - กาปงกรีแย หมู่ที่ 6

จํานวน 508,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ซอย
ตะโล๊ะบอแร - กาปงกรีแย หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 960.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 157
 ลําดับที่ 2.21

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ซอยปอเนาะ - 
กูแบปูตะ หมู่ที่ 11

จํานวน 408,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ซอย
ปอเนาะ - กูแบปูตะ หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 675.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 304
 ลําดับที่ 5.2
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โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ซอยรวมเงิน 
หมู่ที่ 10

จํานวน 813,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต ซอย    รวมเงิน หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 346.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,384.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 103 ลําดับที่ 2.3

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฮิเล หมู่ที่ 2

จํานวน 1,521,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีตพร้อม
คูระบายน้ํา ซอยฮิเล หมู่ที่ 2 ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาวรวม 190.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 760.00 ตาราง
เมตร และคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
ขนาด ศก. 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 380.00 เมตร (ตาม
แบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 57 ลําดับที่ 5.1

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนผังเมือง 4 ซอย 2 หมู่ที่ 1

จํานวน 522,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีตพร้อม
คูระบายน้ํา ถนนผังเมือง 4 ซอย 2 หมู่ที่ 1 ขนาดถนนกว้าง 5.00
 เมตร ความยาวรวม 59.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 295.00
 ตารางเมตร และคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 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 หน้าที่ 53 ลําดับที่ 4.1

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 จํานวน 2,273,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 (ตามแบบ
แปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 172
 ลําดับที่ 13.2
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โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1

จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 65
 ลําดับที่ 11.2

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13

จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 370
 ลําดับที่ 11.2

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8

จํานวน 134,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 206
ลําดับที่ 11.2

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5

จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบ
ผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 147
ลําดับที่ 11.2
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โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยมะสาเมาะ หมู่ที่ 8 จํานวน 183,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยมะสาเมาะ หมู่ที่ 8 ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 194
 ลําดับที่ 1.4

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยหลังอนามัยนิบงบารู 1 หมู่ที่ 7 จํานวน 104,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยหลังอนามัยนิบงบารู 1
 หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 72 ลําดับที่ 1.1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 552,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม
ทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือ
รับถ่ายโอนจากส่วนราชการอื่นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหรือติด
ตั้งโคมไฟเสาสูง หมู่ที่ 1 - 13 ตําบลสะเตงนอก เป็นเงินอุดหนุน
หน่วยงานของรัฐ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาย
พาด ภายในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,238,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,238,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,238,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกขยะ แบบเปดข้างเทท้าย จํานวน 4,238,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปดข้างเท
ท้าย จํานวน 2 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํา
กว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170
 กิโลวัตต์ 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร
2. ตัวถังทําด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อย
กว่า 4.50 มิลลิเมตร
3. รับน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า 6,000 กิโลกรัมและน้ําหนักของรถ
รวมน้ําหนักบรรทุก ไม่ต่ํากว่า 12,000 กิโลกรัม
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 449
 ลําดับที่ 18
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การช่วยเหลือ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย การช่วยเหลือการเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่าย
ภัยพิบัติ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 135 ลําดับที่ 1

โครงการประชุมชี้แจงและศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการประชุมชี้แจงและศึกษาดู
งานกองทุนสวัสดิการสังคม เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 428
 ลําดับที่ 27

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะ
กรรมการชุมชนในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่
ตําบลสะเตงนอกเช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 374
 ลําดับที่ 6
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการสร้างความรู้ในหลักการมีส่วน
ร่วมในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
การสร้างความรู้ในหลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชนในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 427
 ลําดับที่ 23

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรี เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 374
 ลําดับที่ 6

โครงการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนในตําบลสะเตงนอก จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง
สหกรณ์ชุมชนในตําบลสะเตงนอก เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 135 ลําดับที่ 4

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมอาชีพคน
พิการ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 378
 ลําดับที่ 19
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โครงการสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าทํางานช่วงปดภาคเรียน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการสนับสนุนให้นักเรียนนัก
ศึกษาเข้าทํางานช่วงปดภาคเรียน โดยจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบ
แทนให้ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เทศบาลกําหนดและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 374
 ลําดับที่ 7

โครงการสํารวจข้อมูลพื้นฐานในครัวเรือนในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการสํารวจข้อมูลพื้นฐานใน
ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการในการสํารวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน
ในพื้นที่ตําบลสะเตงนอกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและอื่นๆ ที่
เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 428
 ลําดับที่ 26

โครงการสํารวจพื้นที่ขยายผลจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุและข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการสํารวจพื้นที่ขยายผลจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและข้อมูล
โรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 378
 ลําดับที่ 20

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 8,121,740 บาท

งบบุคลากร รวม 876,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 876,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ของ
พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ กอบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษ
รายเดือนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ เงินเพิ่มอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 30,000 บาท ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ กอบต.
ที่ มท 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติงานในงานกีฬา
และนันทนาการ จํานวน 3 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ กอบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบ
แทนพิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชาย
แดนภาคใต้ ที่ปฏิบัติงานในงานกีฬาและนันทนาการ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 36,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 90,000 บาท ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ กอบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 1,791,440 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,040 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนันนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบ
ทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,478,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 768,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอย่างใด
อย่างหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกไม่สามารถดําเนินการ
เองได้ เช่น ค่าจ้างทําความสะอาดสนามกีฬา ค่าจ้างรักษาความ
ปลอดภัยสนามกีฬาและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ค่าจ้างผู้ดูแล
ให้คําแนะนําการใช้อุปกรณ์ออกกําลังศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สะเตงนอกคัพ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด สะเตงนอกคัพ เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ
ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายชื่อ ค่าทําเกียรติบัตร ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 403 ลําดับที่ 3 

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน สะเตงนอก ฟุตซอลลีกคัพ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอ
ลเยาวชน สะเตงนอก ฟุตซอลลีกคัพ  เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่า
ตอบแทนกรรมการต่างๆ ค่าจัดทําป้ายชื่อ ค่าทําเกียรติบัตร ค่าโล่
หรือถ้วยรางวัลและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 413 ลําดับที่ 61

โครงการส่งเสริมการเต้นแอโรบิคประกอบอุปกรณ์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเต้นแอโร
บิคประกอบอุปกรณ์ เช่น ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่การเต้น ค่าตอบ
แทนผู้นําเต้น ค่าแผ่นซีดีประกอบเสียง  และอื่นๆ  ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามและระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 407 ลําดับที่ 25 
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆ

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับ
สนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างผู้ฝึกสอนและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.25612565) หน้าที่ 403 ลําดับที่ 2 

โครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมทักษะกีฬาภาค
ฤดูร้อน เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ค่าจัดทํา
ป้ายชื่อ ค่าทําเกียรติบัตร ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 409 ลําดับที่ 35 

โครงการอบรมทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมทักษะกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ สะเตงนอกคัพ เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน
กรรมการต่างๆ ค่าจัดทําป้ายชื่อ ค่าทําเกียรติบัตร ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัลและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็น
ไปตามและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 416 ลําดับที่ 77
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ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

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

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกลอร์ จอบ
หมุน จานพรวน คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เคียว  อวน ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก วัสดุเพาะชํา ปุ๋ยและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สีก กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุกีฬา จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูก
ปงปอง ไม้ตีปงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมินตัน ไม้
เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้า
หวายแชร์บอล ตาข่ายกีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่ม
น้ําหนัก เสาตาข่ายกีฬา ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 58,400 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสนามกีฬาสังกัด
เทศบาลสะเตงนอกทุกแห่ง  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,400 บาท

เพื่อเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ทศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

งบลงทุน รวม 5,454,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 254,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังน้ํา จํานวน 8,300 บาท

เพื่อจัดซื้อถังน้ํา แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความ
จุ 2,000 ลิตร จํานวน 1  ถัง   คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
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พัดลม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดซื้อพัดลมแบบ
อุตสาหกรรม จํานวน 3 ตัว  คุณลักษะเฉพาะสังเขป ขนาดใบ
พัด  25 นิ้ว ระดับควมคุมแรงลม  3 ระดับ   ไม่ปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาจาก
ท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คูลเลอร์น้ําแสตนเลส จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคูลเลอร์น้ําแสตนเลส
  จํานวน 3 ถัง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป   ขนาดไม่ต่ํา
กว่า 50 ซม. ทําจากแสตนเลส   ก๊อกคู่  มีหูจับ ไม่ปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ จึงจัดซื้อตาม
ราคาจากท้องตลาด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เครื่องตัดหญ้า จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จํานวน 1  เครื่อง  คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ครุภัณฑ์กีฬา

ที่พักนักกีฬา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่พักนักกีฬา โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ ซุ้มที่พักนักกีฬา ขนาดนั่งได้ 8-10 คน หลังคาซุ้มทํามาจาก
แผนโพลี โครงสร้างช่วงล่าง ทํามาจากเหล็กกลม ไม่ปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ จึงจัดซื้อตาม
ราคาจากท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อุปกรณ์บาร์โหนยกตัวคู่ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บาร์โหนยกตัวคู่
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 25,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
สังเขป  ชุดเสาตั้ง  คานโหน ที่เหยียบทําจากท่อเหล็ก มีแป้นยึด
พื้น ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาจากท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 446 ลําดับที่ 85 
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อุปกรณ์ม้าโยกบริหารหน้าท้อง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ม้าโยกบริหารหน้าท้อง จํานวน 2
 ชุดๆ ละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  เสา
ตั้ง ชุดโยก ชุดด้ามจับทําจากท่อเหล็ก มีปลอกมือจับมียางกัน
กระแทก มีที่นั่งอานจักรยาน มีแป้นยึดพื้น  ไม่ปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาจาก
ท้องตลาด   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 446 ลําดับ
ที่ 80    

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่นอุปกรณ์
กีฬา เครื่องออกกําลังกาย และอื่นๆตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,200,000 บาท
ค่าถมดิน

โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 8 จํานวน 2,379,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการถมดินตามโครงการถมดินสนาม
กีฬา หมู่ที่ 8  ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 411 ลําดับที่ 48

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้วสนามกีฬาหมู่ที่ 8 จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อพร้อม
รั้วสนามกีฬาหมู่ที่ 8  ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 409 ลําดับที่ 39
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างตาข่ายเหล็กดัดสนามฟุตซอลกลางแจ้ง สนามกีฬา 
หมู่ที่ 8

จํานวน 225,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตาข่ายเหล็กดัดสนามฟุตซอลกลาง
แจ้ง สนามกีฬา หมู่ที่ 8 ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 411 ลําดับที่ 50

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าซ่อมแซมรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 596,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สนามกีฬาทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลสะ
เตงนอก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 406 ลําดับที่ 23

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 2,503,480 บาท
งบบุคลากร รวม 198,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 198,480 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 159,180 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ที่ปฏิบัติ
งานในงานส่งเสริมประเพณีและศิปลวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ กอบต.ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น      
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง เงินค่า
ตอบ แทน เศษรายเดือนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติงานในงานส่งเสริมประเพณีและศิปล
วัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 9,300 บาท เงินอุดหนุนทั่ว
ไป 30,000 บาท ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ กอบต
.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

งบดําเนินงาน รวม 1,645,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,645,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเก็บข้อมูลด้านศาสนา ประเพณีศิลป
วัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบอิเล็ก
ทรอนิค ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมืองสะเตง
นอกไม่สามารถดําเนินการเองได้  ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการกวนอาซูรอสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกวนอาซูรอ
สัมพันธ์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัลและอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 419 ลําดับที่ 6 
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โครงการฝึกอบรมทักษะการอ่านอัลกุรอ่านและภาษาอาหรับสําหรับ
ประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทักษะ
การอ่านอัลกุรอ่านและภาษาอาหรับสําหรับประชาชน ค่า
อาหาร ค่าวิทยากร ค่าของที่ระลึกและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 420 ลําดับที่ 10 

โครงการรอมฎอนสันติสุข จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรอมฎอนสันติ
สุข เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าของที่ระลึกและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 420 ลําดับที่ 12 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถี
ชีวิตมุสลิม เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเช่าเหมารถ ค่าของที่
ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 419 ลําดับที่ 4

โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวัฒนธรรม
สัมพันธ์ เช่น ค่าป้ายต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 421 ลําดับที่ 16 
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โครงการวันสาร์ทเดือนสิบ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันสาร์ทเดือน
สิบ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทําหมหรับ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ค่าวัสดุในการทําขนมเดือนสิบ และอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 419 ลําดับที่ 3

โครงการส่งเสริมคุณธรรมกตัญญูต่อผู้สูงอายุ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน    ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรดน้ําขอพรผู้สูง
อายุ ค่าวัสดุในการกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของผู้สูงอายุ ค่าเงิน
รางวัลและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หน้า 419 ลําดับที่ 2

โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมประเพณีวัน
เข้าพรรษา เช่น ค่าธูปเทียน ค่าดอกไม้และอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 420 ลําดับที่ 8     
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 255,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง  เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสินประกวดกระทงและนางนพมาศ ค่าเงินรางวัลและอื่นๆ ที่
เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 422  ลําดับที่ 19 

โครงการอนุรักษ์ภูมิปญญาการตกแต่งเรือพระ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ภูมิปญญา
การตกแต่งเรือพระ เช่น ค่าธูปเทียน ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 419 ลําดับที่ 5     

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประชาชนในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมประชาชนในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวด ค่าจ้างเหมาจัดนิธรรศการและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 421ลําดับที่ 13
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โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมจริยธรรมภาค
ฤดูร้อน  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถาน
ที่ ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 422ลําดับที่ 20

งบลงทุน รวม 660,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 600,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น

ชุดถาดรองอาบน้ําศพ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อที่ชุดถาดรองอาบน้ําศพ แบบสแตนเลส
 จํานวน 12 ตัวๆละ 50,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ทํา
จากสแตนเลส ขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 210 ซม. สูงจาก
พื้น 85 ซม. มีล้อเลื่อน  มีรูระบายน้ําทิ้ง ขาปรับระดับได้  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 421 ลําดับที่ 17 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 60,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างศาลาที่พักประจํากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาที่พักประจํากูโบร์ แบบเคลื่อนที่
ได้ ตามแบบแปลนของเทศบาลกําหนด จํานวน 3 หลัง  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้าที่ 420 ข้อ 11     
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 655,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 381
 ลําดับที่ 8

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเพาะเห็ด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเพาะ
เห็ด เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 381
 ลําดับที่ 7

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงแพะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยง
แพะ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 381
 ลําดับที่ 6

โครงการส่งเสริมอาชีพเตยหนาม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมอาชีพเตย
หนาม เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 380
 ลําดับที่ 4

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  14:22:38 หน้า : 110/119



งบเงินอุดหนุน รวม 495,900 บาท
เงินอุดหนุน รวม 495,900 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการเงินอุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรกรชาวนา

จํานวน 495,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการเงินอุดหนุนศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามโครงการส่งเสริมและสนับ
สนุนอาชีพเกษตรกรชาวนา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้า 136 ลําดับที่ 1

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการชุมชุนท่องเที่ยว OTOP จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 379
 ลําดับที่ 3

โครงการตลาดประชารัฐ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการตลาดประชารัฐ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 379
 ลําดับที่ 4

แผนงานงบกลาง
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งบกลาง รวม 44,421,351 บาท
งบกลาง รวม 44,421,351 บาท

งบกลาง รวม 44,421,351 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 3,548,939 บาท

- เพื่อจ่ายชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,027,289 บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการลงทุนจัดซื้อ
ที่ดินและก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อ
ท้ายสัญญาเงินกู้ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ
เกษตรกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก ลงวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ
.ศ.2553 งวดที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,196,298 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนจัดซื้อครุภัณฑ์
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้กองทุนส่ง
เสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญาเลข
ที่ 1441/8/2558 ลงวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 งวดที่ 6
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายชําระหนี้ต้น จํานวน 362,227 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์และก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้กองทุนส่ง
เสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญาเลข
ที่ 1420/109/2557 ลงวันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 งวด
ที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายชําระหนี้เงินต้น จํานวน 237,191 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อก่อสร้างคูระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อ
ท้ายสัญญาเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมือง
สะเตงนอก สัญญาเลขที่ 1668/111/2559 ลงวันที่ 22 เดือนสิง
หาคม พ.ศ.2559 งวดที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายชําระหนี้เงินต้น จํานวน 33,076 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อบุกเบิกถนนหิน
คลุก เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้กอง
ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญาเลข
ที่ 1648/91/2559 ลงวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 งวด
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ที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายชําระหนี้เงินต้น จํานวน 235,335 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญา
เลขที่ 1655/98/2559 ลงวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
 งวดที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายชําระหนี้เงินต้น จํานวน 457,523 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญา
เลขที่ 1663/106/2559 ลงวันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 งวด
ที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 716,856 บาท

- เพื่อจ่ายชําระหนี้ค่าดอกเบี้ย จํานวน 255,655 บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการลงทุนจัดซื้อ
ที่ดินและก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อ
ท้ายสัญญาเงินกู้ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ
เกษตรกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก ลงวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ
.ศ.2553 งวดที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายชําระหนี้ค่าดอกเบี้ย จํานวน 190,540 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนจัดซื้อครุภัณฑ์
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้กองทุนส่ง
เสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญาเลข
ที่ 1441/8/2558 ลงวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 งวดที่ 6
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายชําระหนี้ค่าดอกเบี้ย จํานวน 57,694 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์และก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้กองทุนส่ง
เสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญาเลข
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ที่ 1420/109/2557 ลงวันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 งวด
ที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายชําระหนี้ค่าดอกเบี้ย จํานวน 45,667 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อก่อสร้างคูระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อ
ท้ายสัญญาเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมือง
สะเตงนอก สัญญาเลขที่ 1668/111/2559 ลงวันที่ 22 เดือนสิง
หาคม พ.ศ.2559 งวดที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายชําระหนี้ค่าดอกเบี้ย จํานวน 7,604 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อบุกเบิกถนนหิน
คลุก เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้กอง
ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญาเลข
ที่ 1648/91/2559 ลงวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 งวด
ที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายชําระหนี้ค่าดอกเบี้ย จํานวน 52,522 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญา
เลขที่ 1655/98/2559 ลงวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
 งวดที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายชําระหนี้ค่าดอกเบี้ย จํานวน 105,173 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญา
เลขที่ 1663/106/2559 ลงวันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 งวด
ที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 953,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ
. ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงาน
จ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่วคราว โดยปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน 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 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แก่นายจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะ
รัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน โดยยึดหลักประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ควรมีจํานวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควร
เกิน 365 บาท/คน/ป และเป็นไปด้วยความอิสระตามศักยภาพ
ทางการคลัง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
บริการสาธารณะโดยยึดประโยชน์สุขที่ประชาชนจะได้รับเป็น
สําคัญและสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนรากฐาน ฟื้นฟู
ทุนทางสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวัน
ที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกอง
ทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 26,821,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60
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 ป บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ใน
ส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตาม
ข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 ที่ได้ดําเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ป
ย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการ
ดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 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) หน้าที่ 382
 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 8,738,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เว้น
แต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
ตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่าย
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 ที่ได้ดําเนินการมาก่อน โดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการ
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ โดย
คํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปย้อนหลัง และข้อมูล
จํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชี
รายชื่อ โดยดําเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2539
 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนินการตามภารกิจ
ถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 รายละเอียด ดังนี้
-ผู้พิการรายเดิม 635 รายๆ ละ 800 บาท 
(12 เดือน) เป็นเงิน 6,096,000 บาท
- ผู้พิการที่มีอายุต่ํากว่า 18 ป 69 รายๆ ละ 1,000 บาท 
(12 เดือน) เป็นเงิน 828,000 บาท
- ผู้พิการรายใหม่ 189 รายๆ ละ 800 บาท 
(12 เดือน) เป็นเงิน 1,814,400 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 382
 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 180,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้
ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็น
อยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคน
ละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นการดําเนินการตามภารกิจ
ถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พงศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 รายละเอียด ดังนี้
- ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30 รายๆ ละ 500 (12 เดือน) เป็น
เงิน 180,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 382
 ลําดับที่ 2

สํารองจ่าย จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ป โดยนําไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สดุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร  สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบอกไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เสื้อ
จราจร เป็นต้น
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ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปที่ล่วงมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่าย
ขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ไม่
เกิน 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ.2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษค่าทําศพ กรณีพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู และลูกจ้างตายระหว่างรับราชการ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 1,227,956 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2550 โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของ
ประมาณการรับทุกประเภทประจําป และมิให้นํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546
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