
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองสะเตงนอก

อําเภอ เมืองยะลา   จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 164,020,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 23,494,300 บาท
งบบุคลากร รวม 15,648,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,993,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 915,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของคณะผู้บริหารเทศบาลฯ จํานวน 4 อัตรา เป็นค่า
ตอบแทนนายกเทศมนตรี 345,000 บาท รองนายก
เทศมนตรี 3 อัตรา 570,240 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 234,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งคณะผู้บริหาร
เทศบาลฯ จํานวน 4 อัตรา เป็นค่าตอบแทนนายก
เทศมนตรี 72,000 บาท รองนายกเทศมนตรี 3 อัตรา 162,000 บาท ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 234,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ คณะผู้บริหาร
เทศบาลฯ จํานวน 4 อัตรา เป็นค่าตอบแทนนายก
เทศมนตรี 72,000 บาท รองนายกเทศมนตรี 3 อัตรา 162,000 บาท ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 328,320 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา 241,920 บาท และทีปรึกษานายก
เทศมนตรี 86,400 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,280,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา 155,520 บาท และสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก 1,935,360 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 11,655,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,442,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 650,000 บาท
-ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานพืนทีพิเศษ ตังไว้ 550,000 บาท
เพือจ่ายแก่พนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายแก่พนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตังไว้ 80,000 บาท
เพือจ่ายแก่พนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 340,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 218,280 บาท
เพือจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจํา 1 อัตรา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายแก่ลูกจ้างประจํา 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน รวมทังเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,200,000 บาท
-ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานพืนทีพิเศษ ตังไว้ 900,000 บาท
เพือจ่ายแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังไว้ 300,000 บาท
เพือจ่ายแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

งบดําเนินงาน รวม 6,048,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 715,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
-เงินรางวัลกรรมการและเจ้าหน้าทีดําเนินการสอบ ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลให้กับคณะกรรมการสัมภาษณ์และคณะกรรมการ
รับสมัคร ตังจ่ายจากเงินรายได้
-ค่าใช้จ่ายการดําเนินการสอบแข่งขันเพือบรรจุและแต่งตังเป็นพนักงาน
ครู ตังไว้ 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการสอบแข่งขันเพือบรรจุและแต่งตังเป็น
พนักงานครูเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้
-ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ตังไว้ 100,000 บาท
เพือจ่ายแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าเบียประชุม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจรายงานการประชุมทีได้รับการ
แต่งตัง ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไปและอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดตําบลสะเตงนอก (อปพร.สะเตง
นอก) ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ตัง
จ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 2,500,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ จัดจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิค ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ และค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอย่าง
ใดอย่างหนึง กรณีทีเทศบาลเมืองสะเตงนอกไม่สามารถดําเนินการได้
เอง เช่น จัดดอกไม้ประดับ ซุ้มงานพิธีและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
-ค่ารับรองการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรอง ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายอืน ซึงจําเป็นต้องจ่าย
เพือต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงานหรือมาดําเนินกิจการอืนใด อันเป็นประโยชน์ของเทศบาล
และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้
-ค่าเลียงรับรองการประชุมสภาท้องถิน/คณะกรรมการ ตังไว้ 20,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ เอกชน ซึงมิใช่การประชุมทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการอันเป็นโครงการและมีช่วงเวลาแน่นอนและอืนๆ ทีเข้า
ประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอก เนืองจากการปฏิบัติงานใน
หน้าทีของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในการเดินทางไปราชการ
หรือไปฝึกอบรม สัมมนาหรือไปราชการอืน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตังจ่ายจากเงินราย
ได้

ค่าใช้จ่ายในการประชุมชาวบ้านเพือกิจการของเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชาวบ้านทีเกียวข้องกับเทศบาล
หรือกรณีทีส่วนราชการหรือหน่วยงานอืนร่วมประชุมกับเทศบาล หรือ
ประชุมตามหนังสือสังการของ อําเภอ จังหวัด กรม และกระทรวงหรือ
ค่าใช้จ่ายงานเทศบาลและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีการมีส่วนร่วมทางการเมือง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการ "รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน" จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
“รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน” และอืนๆ
ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ตามโครงการจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติราชการประจําปีและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
หน้า 139 ข้อ 2 

โครงการซ่อมแซมบ้านท้องถินประชารัฐ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการซ่อมแซมบ้านท้องถิน
ประชารัฐและอืนๆทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาลทางสถานีวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ตามโครงการประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาล
ทางสถานีวิทยุและอืนๆ  ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  139  ข้อ3

โครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ตามโครงการพัฒนาบุคลากร  พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างและอืนๆ  ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562)
หน้า  137  ข้อ  1

โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจําปี 2560 จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการวันพ่อแห่งชาติ 
ประจําปีงบประมาณ 2560  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  133 ข้อ 1

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2560 จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ 2560 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  133 ข้อ 2

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ตามโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์และอืนๆ  ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562)
หน้า  137  ข้อ 2
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โครงการสํารวจแนวเขตพืนทีเพือปรับปรุงระบบงานทะเบียนราษฎร์ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการสํารวจแนวเขต
พืนทีเพือปรับปรุงระบบงานทะเบียนราษฎร์และอืนๆ 
ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2561)หน้า  140 ข้อ 9

โครงการอบรมบุคลากรเพือต่อต้านคอรัปชัน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ตามโครงการฝึกอบรมบุคลากร
เพือต่อต้านคอรัปชันและอืนๆ  ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562)
หน้า  138  ข้อ 7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างหรือ
ทรัพย์สินอืนๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี วัสดุต่างๆ  และยานพาหนะต่างๆ ที
เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือรับถ่ายโอนจาก
หน่วยงานอืนและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 1,680,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา
ดินสอ และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ  ภายในสํานักงานและไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ  เช่น หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สายนําส่ง
สัญญาณ เสาอากาศและวัสดุไฟฟ้า ม้วนเทปบันทึกเสียงและอืนๆ ที
เข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่
ผงซักฟอก ถังขยะ และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที ซุ้มพิธี
ต่างๆ และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเปลียนอุปกรณ์ วัสดุ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะที
ชํารุดและเสือมสภาพตามอายุการใช้งาน เช่น ยางนอก ยางใน
แบตเตอรี ไส้กรอง หัวเทียน รถไถนา รถยนต์ รถบรรทุก
รถจักรยานยนต์และยานพาหนะต่างๆ ทีเป็นทรัพย์สินของเทศบาล
เมืองสะเตงนอก หรือเครืองจักร ยานยนต์ทีหน่วยงานอืนสนับสนุนแก่
เทศบาล และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับยานพาหนะต่างๆ ของ
เทศบาลและยานพาหนะหรือเครืองยนต์ ทีต้องใช้นํามันทีขอจาก
หน่วยงานอืน ทีออกไปปฏิบัติราชการประจํา โครงการประจําปี
และการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือราษฎร เพือบรรเทาความ
เดือดร้อนของเกษตรกร ตามทีขอสนับสนุนมา เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันหล่อลืน และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ในกิจการของเทศบาล
เช่น นํายาดับเพลิงและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
และความก้าวหน้าของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตลอดจนเผยแพร่
ข่าวสารของทางราชการ ทางสือสารมวลชน โดยจัดซือ ฟิล์ม ภาพนิง
ฟิล์มสไลด์ ม้วนเทป ม้วนวีดีโอ แผ่นซีดี วารสารเทศบาล ป้ายประชา
สัมพันธ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ ผ้าหมึก
เครืองปรินเตอร์ และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,153,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการเทศบาลเมืองสะเตงนอก  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําสําหรับทีทําการเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางโทรคมนาคม ตังจ่ายจากเงินรายได้

วันทีพิมพ์ : 6/10/2559  12:17:10 หน้า : 6/62



งบลงทุน รวม 1,797,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 497,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 15,000 บาท
ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน 10 ตัวๆ ละ 1,500 บาท  
ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีซือได้อย่างประหยัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560– 2562) หน้า 148 ข้อ 1.36

เครืองปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 160,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือแขวน
ขนาด 36,000 บีทียู  (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 4 เครือง
(เครืองละ 40,000 บาท) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
-ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด
ทังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน
-เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับ
อนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
-การติดตัง แบบแยกส่วน ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี
สวิทซ์ 1 ตัว, ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
-ค่าติดตัง (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจากราคาเครือง
ปรับอากาศ) ชนิดตังพืนหรือแขวน  ขนาดไม่ตํากว่า 40,000
บีทียู 4,500 บาท  จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560– 2562)  หน้า 150 ข้อ 1.44

เครืองปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน 96,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือแขวน
ขนาด 40,000 บีทียู  (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 2 เครือง
(เครืองละ 48,000 บาท) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
-ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด
ทังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน
-เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับ
อนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
-การติดตัง แบบแยกส่วน ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี
สวิทซ์ 1 ตัว, ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
-ค่าติดตัง (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจากราคาเครือง
ปรับอากาศ) ชนิดตังพืนหรือแขวน  ขนาดไม่ตํากว่า 40,000
บีทียู 4,500 บาท  จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560– 2562)  หน้า 150 ข้อ 1.45
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ตู้บานเลือนกระจก จํานวน 7,000 บาท
รายจ่ายเพือจัดซือตู้บานเลือนกระจกจํานวน 1 ตู้
ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีซือได้อย่างประหยัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560– 2562)  หน้า149  ข้อ 1.39

ตู้เหล็ก 4 ลินชัก จํานวน 13,000 บาท
รายจ่ายเพือจัดซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก
จํานวน 1 ตู้ ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด 
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาในท้องถิน
หรือราคาทีซือได้อย่างประหยัด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 – 2562) 
หน้า 149 ข้อ 1.40

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 11,000 บาท
ค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี  จํานวน 1 ชุด
ชุดละ 11,000 บาท  ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด 
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาในท้องถิน
หรือราคาทีซือได้อย่างประหยัด ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562)  
หน้า 148  ข้อ 1.35
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
จํานวน 1 ชุด ชุดละ 22,000 บาท จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)
หรือ 8 สแกนเหมือน (8 thread)  โดยมีความเร็วสัญญานาฬิกา
ไม่น้อยกว่า  3.0 GHz และมีหน่วยความจํา แบบ L3 Cache Memory
ไม่น้อยกว่า  6 MB จํานวน  1  หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 6 MB
สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart  Memory
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึงหรือดี
กว่า ดังนี
  1.เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีมีหน่วยความจํา
ไม่น้อยกว่า 1 GB 
  2.มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
  3.มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจําหลัก (Ram) ขนาด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (HARD Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า มีขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Bese – T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน 1 หน่วย
จัดซือตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560– 2562) หน้า 148  ข้อ 1.32

เครืองพิมพ์/แฟกซ์/ถ่ายเอกสาร/สแกน จํานวน 23,600 บาท
จํานวน 2 เครือง  คุณลักษณะพืนฐานดังนี
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 -มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที
 -มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
 -มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
 หรือดีกว่า 1 ช่อง
 -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีซือได้อย่างประหยัด
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562
)  หน้า 148 ข้อ 1.31

วันทีพิมพ์ : 6/10/2559  12:17:10 หน้า : 9/62



ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ทีเป็นของเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือรับถ่ายโอน
จากหน่วยงานอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,300,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตรและอืนๆ 
ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) หน้า 139 ข้อ 5

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างทีชํารุดเสียหาย จํานวน 550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิน
 และสิงก่อสร้างทีชํารุดเสียหาย ดังนี
- ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องนําภายในสํานักงาน
- ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 
หน้า 155 ข้อ 18

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมใหญ่ จํานวน 650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องประชุมใหญ่และอืนๆ ทีเข้า
ประเภทรายจ่ายนี พืนทีจํานวน 52.50 ตารางเมตร ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 155 ข้อ 19

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 550,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําปรับปรุงแผนชุมชนและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เช่น
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา
ค่าจัดทําเอกสารต่างๆ และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี
ในโครงการจัดทําปรับปรุงแผนชุมชนและพัฒนาศักยภาพคระกรรมการ
ชุมชน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 -2562) หน้า  141ข้อ  13
โครงการส่งเสริมความรู้การจัดทําแผนพัฒนาสามปี จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา  ค่าจัดทํา
เอกสารต่างๆ และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ในโครงการส่งเสริมความรู้
การจัดทําแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2561)  หน้า 139
 ข้อ  1
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โครงการสํารวจข้อมูลพืนฐานครัวเรือนในพืนทีเทศบาลเมืองสะเตงนอก จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการสํารวจข้อมูลพืนฐานครัวเรือนใน
พืนทีเทศบาลเมืองสะเตงนอกและอืนๆ  ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี
ตังจ่ายจากเงินiรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562
) หน้า  141 ข้อ  14

งานบริหารงานคลัง รวม 7,359,400 บาท
งบบุคลากร รวม 5,260,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,260,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 397,200 บาท
-ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานพืนทีพิเศษ  ตังไว้ 300,000  บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล  ตังจ่ายจากอุดหนุนทัวไป
-เงินเพิมการครองชีพชัวคราว    ตังไว้      5,000  บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตังไว้    25,000  บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
-ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตังไว้   67,200  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลฯ เดือนละ 5,600 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งแก่พนักงานเทศบาลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 460,000 บาท

เพือจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจํา 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้
เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท
-ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานพืนทีพิเศษ  ตังไว้    60,000  บาท
เพือจ่ายแก่ลูกจ้างประจํา 2 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 440,000 บาท
-ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานพืนทีพิเศษ   ตังไว้  300,000  บาท
เพือจ่ายแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว    ตังไว้ 140,000  บาท
เพือจ่ายแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 2,030,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานถ่ายโอน ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานถ่ายโอน ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น การเบียเลียง
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  ให้แก่ พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างในการเดินทางไปราชการหรือไปฝึกอบรมสัมมนาหรือ
ไปราชการอืน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 1,000,000 บาท
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง
เป็นธรรม และเป็นการเพิมรายได้โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินครอบคลุมพืนทีทัง 13 หมู่บ้าน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้า  142  ข้อ  1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างหรือ
ทรัพย์สินอืนๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี วัสดุต่างๆ และยานพาหนะ ต่างๆ ทีเป็น
ทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือรับถ่ายโอนจากหน่วยงานอืน
และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือของเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา
ดินสอและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก 
ถังขยะ และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนีตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับยานพาหนะต่างๆ
ของกองคลังเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เช่น  นํามันเบนซิน
นํามันก๊าด  แก๊สหุงต้ม  นํามันจารบี  นํามันเครือง  นํามัน
หล่อลืน และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ ผ้าหมึก
เครืองปรินเตอร์และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 69,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์มัลติฟังชัน จํานวน 19,000 บาท
จํานวน 1 เครือง  คุณลักษณะพืนฐานดังนี
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
-ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์หรือแบบ LED
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
-มีช่องเชือมต่อต่อ (Interface)  แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดําและสี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auta Document Feed)
-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4, Letter, Legal และ Custom 
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
จัดซือตามราคามาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
หน้า 150  ข้อ 1.50

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างหรือ
ทรัพย์สินอืนๆ ทีเป็นของเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือรับถ่ายโอนจาก
หน่วยงานอืนหรืออืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 5,430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 810,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและ
อืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
หน้า  126 ข้อ  1

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและอืนๆ  ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี 
(พ.ศ.2560 -2562)  หน้า 126  ข้อ  2

โครงการเพิมศักยภาพ อปพร. เทศบาลเมืองสะเตงนอก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวนพนักงานดับเพลิง และอืน ๆ
ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
หน้า  126 ข้อ  3

โครงการเพิมศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความ
สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 390,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมศักยภาพงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและอืนๆ ทีเข้า
ประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า 125 ข้อ 2
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์  ชุดประจําตัวพนักงานดับเพลิง 
เช่น ชุดผจญเพลิง หน้ากากป้องกันควันพิษ หมวกดับเพลิง 
รองเท้ายางดับเพลิงและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี 
จํานวน 2 ชุด ชุดละ 75,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
หน้า 129 ข้อ 8
มีคุณสมบัติ ดังนี
-เสือและกางเกง
-หมวกดับเพลิงแบบเต็มหน้า
-ถุงมือสําหรับงานดับเพลิงและกู้ภัย
-ผ้าคลุมหน้าแบบทนไฟ
-รองเท้าสําหรับงานดับเพลิงและกู้ภัย

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุดับเพลิงและอืน ๆ
ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้า 123 ข้อ 5

งบลงทุน รวม 4,620,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,620,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
วิทยุสือสารแบบพกพา จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวิทยุสือสารและอืน ๆ
ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี จํานวน 10 ตัวๆ ละ 12,000 บาท
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 128 ข้อ 5

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
รถบรรทุกนําดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จํานวน 4,500,000 บาท
มีคุณสมบัติ ดังนี
-เป็นรถบรรทุกนําดับเพลิง 6 ล้อ  แบบเอนกประสงค์  
มีแท่นปืนดับเพลิง ระบบโฟมดับเพลิงความจุไม่น้อยกว่า
100 ลิตร และติดตังสเปรย์บาร์ด้านท้ายของตัวรถ
-ถังบรรจุนํามีความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร
-นําหนักรวมนําหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 15,000 กก.
เครืองยนต์ดีเซลกําลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้าพร้อมติดตัง
เครืองปรับอากาศ เป็นผลิตภัณฑ์ทีผลิต/ประกอบในประเทศ 
จากโรงงานทีได้รับรองคุณภาพ ISO 9001  ไม่มีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีซือได้
อย่างประหยัด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560 – 2562)  หน้า 128 ข้อ 3
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,693,400 บาท
งบบุคลากร รวม 4,239,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,239,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,700,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 160,000 บาท
-ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานพืนทีพิเศษ ตังไว้  150,000  บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังไว้  10,000  บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา
เดือนละ 3,500 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,800,000 บาท
เพือจ่ายแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 537,000 บาท
-ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานพืนทีพิเศษ  ตังไว้  360,000  บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
-เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตังไว้  177,000  บาท
เพือจ่ายแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,283,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 207,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
-ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ตังไว้ 100,000 บาท
เพือจ่ายแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทัวไปตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ตังจ่ายจากเงินรายได้

วันทีพิมพ์ : 6/10/2559  12:17:10 หน้า : 17/62



ค่าใช้สอย รวม 721,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและ
ลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ จัดจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิค
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 
มาทําการอย่างใดอย่างหนึง กรณีทีเทศบาลเมืองสะเตงนอกไม่สามารถ
ดําเนินการเองได้ เช่น จัดไม้ดอกไม้ประดับ ซุ้มงานพิธี และอืนๆ 
ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเช่าอาคารและทีดิน จํานวน 411,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารและทีดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตรและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  ให้แก่ พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างในการเดินทางไปราชการหรือไปฝึกอบรมสัมมนาหรือ
ไปราชการอืน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างหรือ
ทรัพย์สินอืนๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี วัสดุต่างๆ และยานพาหนะต่างๆ
ทีเป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือรับถ่ายโอนจาก
หน่วยงานอืนและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา
ดินสอ โต๊ะญีปุ่นและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ภายในสํานักงานและไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์  สตาร์ทเตอร์
สายไฟฟ้า  สายนําส่งสัญญาณและวัสดุไฟฟ้า  ม้วนเทปบันทึกเสียง
และอืน ๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้  ปูน  หิน  ทราย
ปูนทราย  ตะปู  สังกะสี  เหล็ก  ท่อนํา  และอุปกรณ์ประปา
ท่อต่าง ๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆ
และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนีตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจการและความก้าวหน้าของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการทางสือสารมวลชน
โดยจัดซือฟิล์มภาพนิง  ฟิล์มสไลด์  ม้วนเทป  ม้วนวีดีโอ
แผ่นซีดี  กระดาษเขียน  โปสเตอร์  พู่กัน  และสี  ป้ายประชาสัมพันธ์
และรายจ่ายอืน ๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ผ้าหมึก 
เครืองปรินเตอร์ และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 170,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 170,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,500 บาท
ค่าจัดซือเก้าอีคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัวๆ ละ 2,500 บาท
ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
โดยใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีซือได้อย่างประหยัด  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
หน้า 146 ข้อ 1.24

เก้าอีทํางาน จํานวน 6,000 บาท
ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 1,500  บาท
ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด  ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีซือได้อย่างประหยัด  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562
) หน้า 145 ข้อ 1.14
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เครืองปรับอากาศฯ 48,000 บีทียู จํานวน 53,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือแขวน
ขนาด 48,000 บีทียู  (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 1 เครือง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
-ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด
ทังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน
-เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับ
อนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
-การติดตัง แบบแยกส่วน ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี
สวิทซ์ 1 ตัว, ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
-ค่าติดตัง (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจากราคาเครือง
ปรับอากาศ) ชนิดตังพืนหรือแขวน  ขนาดไม่ตํากว่า 40,000
บีทียู 4,500 บาท  จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560– 2562)หน้า 147 ข้อ 1.25 

เครืองปรับอากาศฯ 50,000 บีทียู จํานวน 57,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือแขวน
ขนาด 50,000 บีทียู  (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 1 เครือง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
-ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด
ทังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน
-เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับ
อนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
-การติดตัง แบบแยกส่วน ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี
สวิทซ์ 1 ตัว, ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
-ค่าติดตัง (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจากราคาเครือง
ปรับอากาศ) ชนิดตังพืนหรือแขวน  ขนาดไม่ตํากว่า 40,000
บีทียู 4,500 บาท  จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560– 2562)  หน้า 147 ข้อ 1.26

ชันวางหนังสือ จํานวน 18,000 บาท
ค่าจัดซือชันวางหนังสือ จํานวน 20 ตัวๆ ละ 900 บาท
ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
โดยใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีซือได้อย่างประหยัด  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
หน้า 147 ข้อ 1.28

ตู้เหล็ก 4 ลินชัก จํานวน 13,000 บาท
ค่าจัดซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก จํานวน 2 ตัวๆ ละ 6,500 บาท
ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
โดยใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีซือได้อย่างประหยัด ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
หน้า 146 ข้อ 1.21
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โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,500 บาท
ค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  ตัว ๆ ละ 2,500  บาท
ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
โดยใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีซือได้อย่างประหยัด ตังจ่ายจากเงินราย
ได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) หน้า 146 ข้อ 1.23

โตีะทํางานเหล็ก จํานวน 18,800 บาท
ค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 4 ตัว
ตัวละ 4,700 บาท ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิน
หรือราคาทีซือได้อย่างประหยัด ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 
หน้า 145  ข้อ 1.13

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 15,522,350 บาท
งบบุคลากร รวม 1,104,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,104,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 850,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษาและครู
โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ จํานวน 4 คน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 120,000 บาท
-ค่าตอบแทนพืนทีพิเศษสําหรับครูทีปฏิบัติงาน ตังไว้ 120,000 บาท
โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งแก่ผู้บริหารสถาน
ศึกษาโรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป

เงินวิทยฐานะ จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 7,201,850 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,424,850 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสะ
เตงนอก

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญ
รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุกีฬา วัสดุสํานักงาน
ในโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 112 ข้อ 27
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โครงการแข่งขันทัีกษะทางวิชาการของนักเรียนปฐมวัย จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการของนักเรียนปฐมวัย ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 112 ข้อ 28

โครงการพัฒนาความรู้การดูแลเด็กปฐมวัย จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาความรู้การดูแลเด็กปฐมวัย
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) 
หน้า 114 ข้อ 33

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองสะเตงนอก

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 113 ข้อ 32

โครงการส่งเสริมพัฒนาการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
เช่าเหมารถ ค่าของทีระลึก ค่าธรรมเนียม ชมสถานที ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุสํานักงานและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในโครงการส่งเสริม
พัฒนาการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)หน้า 110 ข้อ 25

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสะ
เตงนอก

จํานวน 1,170,000 บาท

เพือเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 113 ข้อ 31

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา จํานวน 384,850 บาท
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(ทังนีจะเบิกค่าใช้จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรม
 ส่งเสริมการปกครองท้องถิน) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
 ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน  ประกอบด้วย
   -กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  20,000 บาท
   เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
   สถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
   เมืองสะเตงนอก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
   หน้า 110 ข้อ 26.1
   -กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  50,000 บาท
   เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
   ของโรงเรียน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
   หน้า 110 ข้อ 26.2
   -ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน 12,000 บาท
   อนุบาลพงบูโล๊ะ
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู
   ของโรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
   ทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
   หน้า 110 ข้อ 26.3
   -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนตโรงเรียน    7,200 บาท
            (ระบบ Wirelees fidelity : wifi)
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เนต
            ของโรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ  ตังจ่ายจากเงิน
             อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
             (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 110 ข้อ 26.4
            -กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน   80,000  บาท
             เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการ
             พัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน เช่น ค่าอาหาร
             ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร
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             ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับจัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอืนๆ
             ทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
             พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 110 ข้อ 26.5
            -กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 21,000
     บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์
            ยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
            ค่าใช้จ่ายสําหรับครูแกนนํา จํานวน 1 คนๆ ละ
            3,000 บาท สําหรับเจ้าหน้าทีองค์กรปกครองส่วน
            ท้องถิน จํานวน 1 คนๆ ละ 3,000 บาท ตังจ่ายจาก
            เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
           (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 111 ข้อ 26.6
           -ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ 50,000  บาท
           พัฒนาเด็กเล็ก
           เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
           ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
           เมืองสะเตงนอก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
           ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
           หน้า 111 ข้อ 26.7
           -ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาล 4,650 บาท
           จนจบการศึกษาขันพืนฐานโรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ
           สังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพือเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
           -ค่าจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 93,500 บาท
           -ค่าเครืองแบบนักเรียน              16,500 บาท
           -ค่าหนังสือเรียน               11,000 บาท
           -ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 23,650 บาท
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
 (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 112 ข้อ 26

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 1,450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารกลางวันของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพงบูโล๊ะ/บือแซง/มัรกัส/ตรีมิตรและ
โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
หน้า 111 ข้อ 26.8

ค่าวัสดุ รวม 3,527,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของและสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง
ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,277,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน/ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจํา
  -มัสยิดอัลตักวา   2,600,000  บาท  
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง                 600,000  บาท
พงบูโล๊ะ ตรีมิตร มัรกัส
  -โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ                      77,000  บาท   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีจําเป็นให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในศูนย์วิทยาศาสตร์การศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 1,392,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 192,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,000 บาท
ค่าจัดซือเก้าอีคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 ตัวๆ ละ 2,000 บาท
ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
โดยใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีซือได้อย่างประหยัดตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 
หน้า 117 ข้อ 34.17
ชันวางทีนอน จํานวน 27,000 บาท
ค่าจัดซือชันวางทีนอน จํานวน 30 ชุดๆ ละ 900 บาท 
ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด  ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีซือได้อย่างประหยัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 115 ข้อ 34.7

ชันวางรองเท้า จํานวน 30,000 บาท
ค่าจัดซือชันวางรองเท้า จํานวน  10 ชุดๆ ละ 3,000 บาท ตามรายละเอียด
ทีเทศบาลกําหนด  ไม่มีในราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิน
หรือราคาทีซือได้อย่างประหยัด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) หน้า 115 ข้อ 34.8

โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,500 บาท
ค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 ตัวๆ ละ 2,500 บาท
ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีซือได้อย่างประหยัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560– 2562)  หน้า 117 ข้อ 34.18
ทีแขวนแปรงสีฟันแบบล้อเลือน จํานวน 14,000 บาท
ค่าจัดซือทีแขวนแปรงสีฟันแบบล้อเลือน จํานวน 4 ชุดๆ ละ 3,500 บาท
ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
โดยใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีซือได้อย่างประหยัด  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 
หน้า 117 ข้อ 34.22
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พัดลมติดผนัง จํานวน 21,000 บาท
ค่าจัดซือพัดลมติดผนัง จํานวน 10 ตัวๆ ละ 2,100 บาท 
มีคุณลักษณะ ดังนี
-แบบเชือกเดียว ใบพัดแบบ 3 ใบพัด และมีขนาดใบพัด 16 นิว 
ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ประหยัดไฟสูงสุด เบอร์ 5 ตามรายละเอียด
ทีเทศบาลกําหนด  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิน
หรือราคาทีซือได้อย่างประหยัด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  หน้า 114 ข้อ 34.2

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เก้าอีสําหรับรับประทานอาหาร จํานวน 37,000 บาท
ค่าจัดซือเก้าอีสําหรับรับประทานอาหาร จํานวน  20 ตัวๆ ละ
1,850 บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี
-ยาว 120  x 30 x 30 ซม.
ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
โดยใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีซือได้อย่างประหยัดตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) หน้า 115 ข้อ 34.6

โต๊ะรับประทานอาหาร จํานวน 30,000 บาท
ค่าจัดซือโต๊ะสําหรับรับประทานอาหาร จํานวน  10 ตัวๆ ละ
3,000 บาท มีคุณสมบัติ ดังนี
-ขนาด 120 x 60 x 50 ซม.
-หน้าพืนโต๊ะเป็นไฟเบอร์ ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด ไม่มีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีซือได้อย่าง
ประหยัด  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) หน้า 114
 ข้อ 34.5
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
ค่าจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  แบบที 1
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจําแบบ L3 Cache Memory
ไม่น้อยกว่า 6 MB จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ทีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
 มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard DisK) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน 1 หน่วย
จัดซือตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560– 2562) หน้า 116 ข้อ 34.11

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
จํานวน 1เครือง ๆ ละ 4,300 บาท คุณลักษณะพืนฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
หรือ 10 ภาพต่อนาที  จัดซือตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 116 ข้อ 34.12

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3,100 บาท
ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1เครือง
เครืองละ 3,100 บาท  คุณลักษณะพืนฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VB (408 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จัดซือตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 116 ข้อ 34.13
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,200,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างทีแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างทีแปรงฟัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซงขนาดกว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 5.60 เมตร สูง 0.70 เมตร  (ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560-2562) หน้า 107ข้อ 13

โครงการก่อสร้างเสาธงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเสาธงของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง ขนาดกว้าง 2.40 เมตร
ยาว 2.40 เมตรสูง 6.00 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2560)
หน้า 108 ข้อ 17

โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มลายูบางกอก ขนาดกว้าง 2.4 เมตร ยาว 2.40 เมตร สูง 6.00 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 106 ข้อ 4

โครงการจัดทําป้ายชือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําป้ายชือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บือแซง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560-2562) หน้า 108 ข้อ 19

โครงการจัดทําป้ายชือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําป้ายชือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มลายูบางกอก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 107ข้อ 8

โครงการต่อเติมอาคารประกอบอาหารโรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการต่อเติมอาคาร
ประกอบอาหารโรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะขนาดกว้าง 4.50 เมตร
ยาว 11.50 เมตร สูง 2.90 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560-2562) หน้า 106ข้อ 6

โครงการติดตังกันสาดรอบตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตังกันสาดรอบตัวอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 108ข้อ 18
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โครงการติดตังตาข่ายเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังตาข่ายเหล็กพร้อมโครงเหล็ก
37 ตารางเมตร อาคารเรียน ชัน 2 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายู
บางกอก  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562)  หน้า 109 ข้อ 21

โครงการติดตังมุ้งลวดภายในศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตังมุ้งลวดภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซงตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 108ข้อ 20

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บือแซง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560-2562) หน้า 107ข้อ 10

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มลายูบางกอก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 107ข้อ 11

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 5,823,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,823,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,412,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการขันพืนฐาน จํานวน 4 โรงเรียน  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
หน้า  111 ข้อ 26.8

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 1,411,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้แก่ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์
ประจํามัสยิดตักวา  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที  111ข้อ26.8

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 5,870,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,169,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,169,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,455,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล (ครูผู้ดูแลเด็ก)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 180,000 บาท
-ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับผู้ปฏิบัติงานพืนทีพิเศษ ตังไว้ 180,000 บาท
เพือจ่ายให้พนักงานครูเทศบาล (ครูผู้ดูแลเด็ก)
เป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
พืนทีพิเศษ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยฐานะให้พนักงาน
ครูเทศบาล (ครูผู้ดูแลเด็ก) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทัวไป
(ผู้ดูแลเด็ก)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 126,000 บาท
-ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับผู้ปฏิบัติงานพืนทีพิเศษ ตังไว้ 90,000 บาท
เพือจ่ายให้พนักงานจ้างทัวไป (ผู้ดูแลเด็ก)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว คนละ 1,000 บาท ตังไว้ 36,000 บาท
เพือจ่ายให้กับพนักงานจ้างทัวไป (ผู้ดูแลเด็ก)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 3,701,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 32,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานครู
เทศบาล (ครูผู้ดูแลเด็ก) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้สอย รวม 3,369,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกลท้องถินเพือพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกลท้องถินเพือพัฒนาคุณภาพ
เด็กและเยาวชน ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  119  ข้อ  9

โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการค่ายเยาวชน
สัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560-2562)  หน้า118 ข้อ 1

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตาดีกาสัมพันธ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  118  ข้อ  4
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โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นฟุตบอล จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นฟุตบอล ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้า 118 ข้อ 1
โครงการเยาวชนไทยโตไปไม่โกง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนไทยโตไปไม่โกง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560-2562) หน้า  118ข้อ 2

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) หน้า  113  ข้อ  30

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,549,200 บาท
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,404,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทัวไป
(ผู้ดูแลเด็ก) ศูนย์ก่อนเกณฑ์ประจํามัสยิดตักวา
ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  156,000 บาท
เพือจ่ายให้กับพนักงานจ้างทัวไป (ผู้ดูแลเด็ก)
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ประจํามัสยิดตักวา
ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เงินสมทบประกันสังคม  78,000 บาท
เพือจ่ายให้กับพนักงานจ้างทัวไป (ผู้ดูแลเด็ก)
ศูนย์เด็กอ่อนก่อนเกณฑ์ประจํามัสยิดตักวา
ตังจ่ายจากเงินรายได้
-ค่าจัดการเรียนการสอน  911,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตรีมิตรและศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ประจํามัสยิด
ตักวา ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมจริยธรรม
ภาคฤดูร้อน  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) หน้า  119 ข้อ 5

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทแผนการเรียนรู้อิสลามศึกษา" จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทําแผนการเรียนรู้อิสลามศึกษา” 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  120ข้อ  11

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุการศึกษา จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษาและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี
เพือให้แก่สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์สร้างสรรค์หรรษา
และศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด  ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 9,919,940 บาท
งบบุคลากร รวม 4,618,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,618,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 273,000 บาท
- ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานพืนทีพิเศษ ตังไว้     90,000    บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
- เงินเพิมการครองชีพชัวคราว                    ตังไว้   36,000     บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้
- ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ตังไว้     65,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล รวมถึง
เงินทียังไม่ได้เบิกในปีงบประมาณทีผ่านมา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
- เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ                        ตังไว้   20,000      บาท
◌้เพือจ่ายเป็นเงินทีปรับเพิมตามช่วงอัตราเงินเดือนทีปรับเพิมตามคุณวุฒิ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ เดือนละ 1,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
- เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)        ตังไว้   50,000     บาท 
เพือจ่ายแก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้           
-เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ            ตังไว้ 12,000      บาท
เพือเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตําแหน่งพยาบาล
วิชาชีพ เดือนละ 1,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือเป็นค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งสายบริหาร เดือนละ 3,500 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,152,560 บาท
เพือจ่ายแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
ตังจ่ายจากเงินรายได้                    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 931,080 บาท
- ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานพืนทีพิเศษ      ตังไว้  510,000    บาท
เพือจ่ายแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
- เงินเพิมการครองชีพชัวคราว                  ตังไว้    259,080   บาท
เพือจ่ายแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ตังไว้   162,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป รวมถึงเงินทียังไม่ได้เบิกในปีงบประมาณทีผ่าน
มา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบดําเนินงาน รวม 1,915,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
-ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ   ตังไว้ 100,000 บาท
เพือจ่ายแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล  
และพนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง ประจํา  ตังจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่ายเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและ
ลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ จัดจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิคส์
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก มาทํา
การอย่างใดอย่างหนึง กรณีทีเทศบาลเมืองสะเตงนอกไม่สามารถดําเนิน
การเองได้ เช่น จัดไม้ดอกไม้ประดับ ซุ้มงานพิธี และอืนๆ ทีเข้าประเภท
รายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  ให้แก่ พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างในการเดินทางไปราชการหรือไปฝึกอบรมสัมมนาหรือ
ไปราชการอืน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างหรือทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี วัสดุต่างๆ และยานพาหนะ ต่างๆ ทีเป็นทรัพย์สิน
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือรับถ่ายโอนจากหน่วยงานอืนและอืนๆที
เข้าประเภทรายจ่ายนี เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายในวงเงินไม่
เกิน 5,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 1,385,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้มปากกา ดินสอ
และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก 
ถังขยะ และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู หิน ทราย ปูน และอืนๆ 
ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเปลียนอุปกรณ์ วัสดุ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะทีชํารุด
และเสือมสภาพตามอายุการใช้งาน เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี ไส้
กรอง ยานพาหนะต่างๆ ทีเป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก หรือ
เครืองจักรยานยนต์ทีหน่วยงานอืนสนับสนุนแก่ เทศบาลและอืนๆ 
ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับยานพาหนะต่างๆของ
เทศบาลและยานพาหนะหรือเครืองยนต์ ทีต้องใช้นํามันทีขอจากหน่วยงาน
อืน ทีออกไปปฏิบัติราชการประจํา โครงการประจําปีและการปฏิบัติงานใน
การให้ความช่วยเหลือราษฎร เพือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรตาม
ทีขอสนับสนุน เช่น นํามันเบนซิน นํามันหล่อลืน และอืนๆ ทีเข้าประเภท
รายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ในกิจการของเทศบาล
เช่น นํายาดับเพลิงและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนีตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
และความก้าวหน้าของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตลอดจนเผยแพร่ข่าวสาร
ของทางราชการ ทางสือสารมวล โดยจัดซือ ฟิล์ม ภาพนิง ฟิล์มสไลด์ ม้วน
เทปม้วนวีดีโอ แผ่นซีดี วารสารเทศบาล ประชาสัมพันธ์ และรายจ่าย
อืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนีตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ เครืองแต่งกายเพือป้องกันเชือโรคสารเคมี
และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ ผ้าหมึก
ปรินเตอร์ และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากรายได้
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วัสดุอืน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ เช่น วัสดุการจัดเก็บขยะ เสือฝน ถุงมือและ
อืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตังจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน รวม 3,386,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,650,300 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ จํานวน 25,000 บาท
ค่าจัดซือพ่วงข้างรถจักรยานยนต์  ตังไว้  25,000 บาท
จัดซือตามราคาท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)  หน้า 152  ข้อ 4.1 

รถจักรยานยนต์ จํานวน 55,000 บาท
ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์  จํานวน 1 คัน ตังไว้  55,000 บาท
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
(1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขันตํา
-กรณีขนาดตํากว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี
 หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี
 เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ทีกําหนดไว้
-ราคาทีกําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
-การจัดซือรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)  หน้า 152  ข้อ 4.1

รถบรรทุกขยะ จํานวน 2,380,000 บาท
ค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ จํานวน 1 คัน แบบอัดท้าย     
จํานวน 2,380,000 บาท
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000 ซีซี แบบอัด
ท้าย
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร
และ
    สามารถรับนําหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
(2) นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุก ไม่ตํากว่า 12,000 กิโลกรัม
(3) ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูง
     ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิว
(4) มีโคมไฟสัญญาณวูบวาบสีเหลือง 1 ดวง
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)  หน้า 100
  ข้อ 1                                           
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ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นหมอกควันแบบละอองฝอย (ULV) จํานวน 90,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควันแบบละอองฝอย (ULV) ตังไว้  90,000
  บาท
มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
(1) เป็นเครืองพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) ขนาด
เล็ก สําหรับกําจัดยุงและแมลงบินชนิดต่างๆ ทํางานด้วยเครืองยนต์เบนซิน
แบบ 2 จังหวะ กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
(2) ระบายความร้อนด้วยอากาศ มีระบบกันการสะเทือนของเครืองยนต์
(3) ถังบรรจุนํายาขนาดไม่น้อยกว่า12 ลิตร ผลิตด้วยวัสดุชันเยียม ทนต่อ
การกัดกร่อนของนํายาเคมีและแสงแดดได้เป็นอย่างดี
(4) ถังบรรจุนํามันเชือเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 ลิตร ไม่เป็นสนิม ทน
ต่อการกัดกร่อนสูง
(5) ผ่านการรับรอง และทดสอบโดย กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
(6) มีคู่มืออะไหล่และเครืองมือประจําเครือง
จัดซือตามราคาท้องถิน จัดตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)  หน้า 98  ข้อ 3   

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครืองชังนําหนักดิจิตอลแบบตังพืน จํานวน 15,600 บาท
ค่าจัดซือเครืองชังนําหนักดิจิตอล  จํานวน 13 ตัวๆ ละ 1,200 บาท       
มีคุณลักษณะดังนี
-ใช้ชังนําหนักตัว
-ระบบเปิด/ปิด อัตโนมัติ
-แสดงผลเป็นกิโลกรัม (Kg) 
-นําหนักร่างกาย ชังได้ไม่น้อยกว่า 150 (kg) เพิมขึนทุกๆ 100 กรัม
-แหล่งพลังงาน ถ่าน Lithium 3 V 1 ก้อน
-แบบพกพา
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาในท้องถิน
หรือราคาทีซือได้อย่างประหยัด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)  หน้า 152 ข้อ 3.1

เครืองวัดความดันแบบดิจิตอล จํานวน 45,500 บาท
ค่าจัดซือเครืองวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล    จํานวน 13
 ตัวๆ ละ 3,500 บาท       
มีลักษณะดังนี
-หน้าจอดิจิตอล 
-ใช้วัดความดันทีต้นแขน
-แหล่งพลังงาน ถ่าน AA 4 ก้อนหรือ Adapter
-นําหนักตัวเครืองไม่น้อยกว่า 250 กรัม (ไม่รวมถ่าน)
-ผ้าพันแขนขนาดกลาง-ใหญ่ เส้นรอบวงแขนไม่น้อยกว่า 22-42 ซม.
-ใช้งานสะดวก ง่ายยิงขึนด้วยปุ่มสัมผัสเพียงปุ่มเดียว
-แบบพกพา
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาในท้องถิน
หรือราคาทีซือได้อย่างประหยัด  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)  หน้า 152 ข้อ 3.2 
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้ทํานําร้อน-นําเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จํานวน 26,000 บาท
ค่าจัดซือตู้เครืองทํานําร้อน-นําเย็น จํานวน 1 เครือง      ตังไว้  26,000
  บาท
มีลักษณะดังพืนฐาน ดังนี
(1) มีหัวก๊อกจ่ายนํา โดยเป็น นําร้อน 1 หัว นําเย็น 1 หัว
(2) เป็นเครืองทํานําร้อนนําเย็นแบบตังพืน ระบบต่อท่อประปา
(3) มีระบบกรองนําในตัวเครือง
(4) ความจุถังเก็บนําเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)  หน้า 151 ข้อ 4.4 

ตู้เย็น จํานวน 6,500 บาท
ค่าจัดซือตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต  จํานวน 1 เครือง  ตัง
ไว้  6,500  บาท
มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
(1) ขนาดทีกําหนดเป็นความจุภายในขันตํา
(2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นทีได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(3) การจัดซือตู้เย็นขนาดอืนให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์   จัดตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)  หน้า 151 ข้อ 4.3 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / LED ขาวดํา จํานวน 3,700 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
จัดซือตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560
-2562) หน้าที 143 ข้อ 1.2

เครืองสํารองไฟ จํานวน 3,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จัดซือตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560
-2562) หน้า 146 ข้อ 1.19
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 736,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการติดตังกันสาดหน้าอาคารศุนย์บริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟืนฟู จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการติดตังกันสาดหน้าอาคารศูนย์
บริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟืนฟูและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (2560 – 2562
) หน้าที 154 ข้อที 12    

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างหรือทรัพย์สิน
อืนๆ ทีเป็นทรัพย์สินของ   เทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือรับถ่ายโอนจาก
หน่วยงานอืนและอืน ๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ตังจ่ายจากเงินรายได้   

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 474,250 บาท
งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ (◌Bฺig cleaning day) หน้าบ้านน่ามอง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการ (Big cleaning day) หน้า
บ้านน่ามอง และอืน ๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้าที 102 ข้อที 5

โครงการคัดแยกขยะ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการคัดแยกขยะ
และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (2560 – 2562) หน้าที 101 ข้อที 3

โครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์ด้านสิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์ด้านสิง
แวดล้อมและอืน ๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้าที 101 ข้อที 2

โครงการทําสือประชาสัมพันธ์ในวันยาเสพติดโลก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการทําสือประชาสัมพันธ์ในวันยา
เสพติดโลกและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (2560 – 2562) หน้าที 99 ข้อที 2

โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟืนฟู เทศบาล
เมืองสะเตงนอกเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ยะลา

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟืนฟูเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ยะลา และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (2560 – 2562) 
หน้าที 97 ข้อที 9   
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โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
เป็นเงิน 60,000 บาท แยกเป็น    
1.ค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสําหรับแพทย์ พยาบาล และ 
 เจ้าหน้าทีอืนทีเกียวข้อง จํานวน 15,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 
2.อบรมทางด้านสาธารณสุขในกลุ่มต่าง ๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบ
 การในงานสุขาภิบาลอาหาร กลุ่มเสียง และด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
 จํานวน 45,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้าที 96 ข้อ 2

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและ
อืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 99 ข้อ 1
โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้
ภาชนะโฟมและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (2560 – 2562) หน้าที 102 ข้อที 10

โครงการอบรมด้านสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการอบรมด้านสิงแวดล้อม  
และอืน ๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้าที 101 ข้อที 1

โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการชาวสะเตงนอกร่วม
รักษาสิงแวดล้อม

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงาน
ลูกจ้างโครงการชาวสะเตงนอกร่วมรักษาสิงแวดล้อม และอืนๆ 
ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  (2560 – 2562) หน้าที 100 ข้อที 5     

งบเงินอุดหนุน รวม 34,250 บาท
เงินอุดหนุน รวม 34,250 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 34,250 บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า     จํานวน   34,250.-บาท
ให้แก่ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองยะลา จํานวน 34,250 บาท 
ตามหนังสือ ที ยล 0108/34 ลงวันที 9 มีนาคม  2559  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562
) หน้าที 98 ข้อที 1   
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่ายคุณธรรมปรับเปลียนพฤติกรรมนําวิถีชีวิตพอเพียงสู่ชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการค่ายคุณธรรม
ปรับเปลียนพฤติกรรมนําวิถีชีวิตพอเพียงสู่ชุมชนและอืนๆ
ทีเข้าประเภทรายจ่ายนีตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที 92 ข้อ 4

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในพืนทีตําบลสะเตงนอก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครอบครัวในพืนทีตําบลสะเตงนอกและอืนๆ ทีเข้าประเภท
รายจ่ายนีตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที 91 ข้อ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนีตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที 92 ข้อ 5

โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการสงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560-2562) หน้าที 93 ข้อ 8

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 15,062,100 บาท
งบบุคลากร รวม 8,462,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,462,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 282,000 บาท
-ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานพืนทีพิเศษ   ตังไว้ 210,000  บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
 -เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว            ตังไว้ 10,000  บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เงินปรับเพิมคุณวุฒิ                     ตังไว้ 10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินทีปรับเพิมตามช่วงอัตราเงินเดือนทีปรับเพิมตามคุณวุฒิ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)          ตังไว้ 52,000  บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วันทีพิมพ์ : 6/10/2559  12:17:10 หน้า : 40/62



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล  ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจํา 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้
เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท
-ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานพืนทีพิเศษ  ตังไว้ 30,000  บาท
เพือจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจํา 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,070,000 บาท
เพือจ่ายแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,310,000 บาท
-ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานพืนทีพิเศษ ตังไว้  900,000  บาท
เพือจ่ายแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว    ตังไว้ 410,000  บาท
เพือจ่ายแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 5,780,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 370,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 110,000 บาท
-ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ตังไว้  100,000 บาท
เพือจ่ายแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตังไว้ 10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที  หรือบุคคลภายนอก
ทีได้รับการแต่งตังเป็นคณะกรรมการเปิดซองโครงการต่าง ๆ
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  สําหรับเจ้าหน้าทีอัตราคนละ
ไม่เกิน  250 บาท/ครัง  บุคคลภายนอก  อัตราคนละไม่เกิน  
350 บาท/ครัง  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้
เงินช่วยการศึกษาบุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 1,450,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าถ่ายแบบแปลน ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตัง
ประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังไฟฟ้า ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าลงทะเบียนในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการทีจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี
ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในการเดินทางไปราชการ
หรือไปฝึกอบรม สัมมนาหรือไปราชการอืน ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

โครงการดูแลรักษาคูระบายนําและสถานทีสาธารณะ จํานวน 950,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการดูแลรักษาคูระบายนํา และสถานที
สาธารณะและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 142 ข้อ 17

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองยะลา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการปรับปรุงผังเมือง
รวมเมืองยะลา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 77 ข้อ 12

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างหรือทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี วัสดุต่างๆ และยานพาหนะต่างๆ ซ่อมแซมท่อประปา
ซ่อมแซมอาคารของหน่วยงานอืนๆ ทีเป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะ
เตงนอกหรือรับถ่ายโอนจากหน่วยงานอืนและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่าย
นี เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายในวงเงินไม่เกิน  5,000
 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 3,750,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา
ดินสอ ฉากกันห้องและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ภายในสํานักงานและไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาล์ส สตาร์ทเตอร์
วัสดุไฟฟ้า สายไฟฟ้า สะพานไฟ ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิดหลอดคู่
วัสดุไฟฟ้าอืนๆ เสาอากาศ เครืองวิทยุรับ-ส่ง สายนําส่งสัญญาณและอืนๆ
ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก
ถังขยะ และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ ปูน หิน ทราย ลูกรัง
ปูนผสม ตะปู สังกะสี เหล็ก ยางมะตอยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเปลียนอุปกรณ์ วัสดุ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะ
ทีชํารุดและเสือมสภาพตามอายุการใช้งาน เช่น ยางนอก ยางใน
แบตเตอรี หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไส้กรองรถยนต์ รถบรรทุก 
รถจักรยานยนต์ รถเจซีบี และยานพาหนะต่างๆ ทีเป็นทรัพย์สิน
ของหน่วยงานกองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก หรือเครืองจักร
ยานยนต์ ทีหน่วยงานอืนสนับสนุนแก่เทศบาลเมืองสะเตงนอก
และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิล
นํามันก๊าด แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครีอง สําหรับใช้ในหน่วยงาน
กองช่างของเทศบาลเมืองสะเตงนอกและยานพาหนะเครืองยนต์หรือ
เครืองจักรกลต่างๆ ทีต้องใช้นํามันจากหน่วยงานอืนทีออกไปช่วยปฏิบัติ
ราชการตามทีเทศบาลเมืองสะเตงนอกร้องขอความอนุเคราะห์ การปฏิบัติ
งานในการให้ความช่วยเหลือราษฎร เพือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ราษฎร
ในเขตพืนทีและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจการและ
ความก้าวหน้าของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตลอดจนเผยแพร่ข่าวสาร
ของทางราชการ ทางสือสารมวลชน โดยจัดซือฟิล์ม ภาพนิง ฟิล์มสไลด์
ม้วนเทป ม้วนวีดีโอ แผ่นซีดี กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี รูปสีที
ได้ทําการอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ป้ายประชาสัมพันธ์และรายจ่ายอืนๆ
ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ ผ้าหมึก
เครืองปรินเตอร์ และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ เช่น วัสดุการจัดเก็บขยะ เสือฝน ถุงมือ
และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 210,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าเช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ทีใช้ในหน่วยงานกองช่างเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าอินเตอร์เน็ตระบบ LEADLINE สําหรับอินเตอร์เน็ตใน
สํานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอกและค่าเช่าเหมาระบบ Wifi สําหรับ
เป็นอินเตอร์เน็ตสาธารณะ เพือให้ราษฎรในเขตพืนทีเทศบาลเมือง
สะเตงนอกใช้บริการฟรี ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 820,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 820,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 4,000 บาท
ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,000 บาท 
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคา
ในท้องถินหรือราคาทีซือได้อย่างประหยัด ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
หน้า 145 ข้อ 1.14

โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 9,600 บาท
ค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 2 ตัวๆ ละ
4,800 บาท ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคา
ในท้องถินหรือราคาทีซือได้อย่างประหยัด ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 145 ข้อ 1.13

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รอก จํานวน 15,000 บาท
ค่าจัดซือรอก จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติดังนี 
-ขนาด 5 ตัน
-เป็นรอกแม่แรงชนิดแขวน ชักด้วยมือ
-มีขอเกาะด้านบน 1 ตัว ขอเกียวยกนําหนักด้านล่าง 1 ตัว
-ใช้โซ่เป็นตัวยกนําหนัก
-ใช้เฟืองเกียร์ทดเป็นตัวเพิมยกกําลัง
-ใช้โซ่เป็นตัวชักหมุนเฟืองเกียร์ทดให้รอกทํางาน
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
หน้าที 151 ข้อที 2.1
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 10,000 บาท
ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล
จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี
-มีความละเอียด 16 ล้านพิกเซล
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 152
 ข้อ 2.3 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 38,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จํานวน 4 เครือง ๆ ละ
9,500 บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี
-เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
-เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
-ปริมาตรบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
-พร้อมใบมีด
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
หน้า 151 ข้อ 4.1

ครุภัณฑ์โรงงาน
เครืองขัดกระดาษทราย จํานวน 10,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองขัดกระดาษทราย จํานวน 1 เครือง  โดยมีคุณสมบัติ ดังนี
-แบบสายพันชนิดมือถือ
-ขนาด 100 มิลลิเมตร
-ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 900 วัตต์
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้าที 151 ข้อที 3.3

เครืองเจาะเหล็ก จํานวน 12,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองเจาะเหล็ก จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี
-ขนาด 6 หุน
-คอยาวเลือนได้
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้าที 151 ข้อที 3.7

เครืองเจีย/ตัด จํานวน 6,500 บาท
ค่าจัดซือเครืองเจีย/ตัด จํานวน 1 ตัว  โดยมีคุณสมบัติ ดังนี
-ขนาด 9 นิว (230 มิลลิเมตร)
-ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า  1,800 วัตต์
-ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 6,000 รอบต่อนาที
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 151 ข้อที 3.2
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เครืองเจียตังโต๊ะ จํานวน 8,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองเจียตังโต๊ะ จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี
-มีขนาด 8 นิว
-พิกัดกําลังมอเตอร์ ? HP
-ความเร็วรอบ 2,850 ต่อนาที
-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพลา ? นิว
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้าที 151 ข้อที 3.8

ชุดบล๊อกลมถอดล้อ จํานวน 30,000 บาท
ค่าจัดซือชุดบล็อกลมถอดล้อ  จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติ ดังนี
-แรงกระแทก  740 ต่อนาที
-ความเร็วรอบ 4,600
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้าที 151 ข้อที 3.5

ปัมลมพร้อมสาย จํานวน 26,000 บาท
ค่าจัดซือปัมลมพร้อมสาย จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี
-มี 2 ลูกสูบ
-มีความจุถังลม 92 ลิตร
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้าที 151 ข้อที 3.4

แม่แรง จํานวน 2,000 บาท
ค่าจัดซือแม่แรง จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี
-ขนาด 1 ตัน
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้าที 151 ข้อที 3.6

แม่แรงตะเฆ่ จํานวน 11,000 บาท
ค่าจัดซือแม่แรงตะเฆ่ จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี
-ขนาด 2 ตัว
-มีด้านคันโยกแบบมือถือ
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) 
หน้าที 151 ข้อที 3.1
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
จํานวน 1ชุด ชุดละ 22,000 บาท จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)
หรือ 8 สแกน
เหมือน (8 thread)  โดยมีความเร็วสัญญานาฬิกาไม่น้อย
กว่า  3.0 GHz และมี
หน่วยความจํา แบบ L3 Cache Memoryไม่น้อยกว่า  6 MB จํานวน  1
  หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 6 MB
สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart  Memory
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึงหรือดี
กว่า ดังนี
1.เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีมีหน่วยความจํา
ไม่น้อยกว่า 1 GB 
2.มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
3.มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Onboard
Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดง
ภาพไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจําหลัก (Ram) ขนาด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (HARD Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า มีขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Bese – T 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน 1 หน่วย
จัดซือตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560– 2562) หน้า 144  ข้อ 1.9
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เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน 1 เครืองๆ ละ 16,000 บาท 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 Core) จํานวน 1 หน่วย  โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึงหรือดีกว่า ดัง
นี
1.ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วย
ประมวลผล
ด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2.ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 GB  
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า1 TB 
จํานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Bese-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802, 11b, g, n) 
และ Bluetooth
จัดซือตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 
หน้า 144 ข้อ 1.12

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของ
หน่วยงานกองช่าง เช่น รถยนต์ รถบรรทุก รถเจซีบี รถจักรยานยนต์
และเครืองจักรอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม 32,183,000 บาท
งบลงทุน รวม 19,637,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 19,637,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างคูระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 6 (◌ุขุนตามา) หมู่ที 7 จํานวน 725,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายนํา ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร ซอยนิบงบารู 6 (ขุนตามา) หมู่ที 7 ขนาดคูระบายนํา
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 180.00 เมตร ลึกเฉลีย 0.65 เมตร ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562) หน้า 57 ข้อที 4.38
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ก่อสร้างคูระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิดกําปง หมู่ที 2 จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิดกํา
ปง หมู่ที 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวพร้อมบ่อ
พัก 300.00 เมตร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชนงานไฟฟ้าถนน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 54 ข้อที 4.9
ก่อสร้างคูระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน รพช.ปารามีแต-ตือเบาะ หมู่ที 
8

จํานวน 1,585,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปารามีแต-ตือ
เบาะ หมู่ที 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาวพร้อมบ่อ
พัก 160.00 เมตรตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชนงานไฟฟ้าถนน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 58 ข้อที 4.45
ก่อสร้างคูระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยอาสาสุลดิน 2 หมู่ที 
11

จํานวน 1,200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยอา
สาสุลดิน 2 หมู่ที 11 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวพร้อม
บ่อพัก 240.00 เมตร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 62 ข้อที 4.72
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมูซอรวมญาติ หมู่ที 12 จํานวน 620,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมูซอรวมญาติ หมู่
ที 12 ขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 152.00  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พืนทีไม่น้อยกว่า 760.00  ตารางเมตร  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน  (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 52 ข้อที 3.38
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าเทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ที 6 จํานวน 942,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าเทศบาลเมืองสะ
เตงนอก หมู่ที 6 ขนาด
กว้าง  6.00 เมตร ยาว 135.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 810.00 ตารางเมตร  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน   (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 50 ข้อที 3.18
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านไทย 1 หมู่ที 6 จํานวน 465,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
ไทย 1 หมู่ที 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 110.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตรตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไปปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562) หน้า 50 ข้อที 3.17
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรี ซอยสามัคคี 1 หมู่ที 9 จํานวน 187,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
สามัคคี 1 หมู่ที 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไปปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562) หน้า 40 ข้อที 2.86
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ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกําปงบารู 1 หมู่ที 7 จํานวน 155,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกําปงบา
รู 1 หมู่ที 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไปปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562) หน้า 38 ข้อที 2.64
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคอกหมู หมู่ที 13 จํานวน 1,198,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคอก
หมู หมู่ที 13 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 1,920.00 ตารางเมตร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562) หน้า 48 ข้อที 2.166
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยธารนําผึง 2 หมู่ที 13 จํานวน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยธารนํา
ผึง 2 หมู่ที 13 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 700.00 ตารางเมตร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 48 ข้อที 2.165
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบุหรารําไพ หมู่ที 1 จํานวน 532,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบุหงา
รําไพ หมู่ที 1 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 900.00 ตารางเมตร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 33 ข้อที 2.5
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปาแดโฆ๊ะ หมู่ที 3 จํานวน 623,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปาแด
โฆ๊ะ หมู่ที 3 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 760.00 ตารางเมตร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปราก
ฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 34 ข้อที 2.20
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเปาะเฮง หมู่ที 4 จํานวน 478,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเปาะ
เฮง หมู่ที 4 ขนาดกว้าง 4.50 เมตรยาว 190.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 855.00 ตารางเมตร ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไปปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562) หน้า 36 ข้อที 2.41
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพระอินทร์ หมู่ที 6 จํานวน 562,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพระ
อินทร์ หมู่ที 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 245.00  เมตร หนา 0.05 เมตรหรือพืนทีไม่น้อย
กว่า  980.00  ตารางเมตร  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน   (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 36 ข้อที 2.47
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ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยละหาร หมู่ที 5 จํานวน 338,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยละ
หาร หมู่ที 5 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร
ยาว 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 675.00 ตารางเมตร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 36 ข้อที 2.45
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยส่งเสริมสุข หมู่ที 9 จํานวน 158,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยส่งเสริม
สุข หมู่ที 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้า
ถนน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562) หน้า 39 ข้อที 2.83
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสยามแก๊ส หมู่ที 4 จํานวน 307,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสยาม
แก๊ส หมู่ที 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 632.00 ตารางเมตร ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้า
ถนน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562) หน้า 36 ข้อที 2.40
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุนีย์ หมู่ที 9 จํานวน 321,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุนีย์ หมู่
ที 9 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 158.00 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือ
พืนทีไม่น้อยกว่า 711.00 ตารางเมตร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปราก
ฎในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562) หน้า 40 ข้อที 2.91
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังอนามัย 2 หมู่ที 9 จํานวน 485,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลัง
อนามัย 2 หมู่ที 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 248.00 เมตร
หนา 0.05 เมตรหรือพืนทีไม่น้อยกว่า 992.00 ตารางเมตร ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้า
ถนน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562) หน้า 41 ข้อที 2.99
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหะยีหะรง หมู่ที 5 จํานวน 509,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหะยีหะ
รง หมู่ที 5 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 239.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,075.50 ตารางเมตร ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้า
ถนน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562) หน้า 36ข้อที 2.46
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอัลนูร 1 หมู่ที 3 จํานวน 339,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
อัลนูร์ 1 หมู่ที 3 ขนาด
กว้าง 3.00-4.50เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพืนทีไม่
น้อยกว่า 593.00 ตารางเมตร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562) หน้า 34 ข้อที 2.14
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ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอัลนูร์ 2 หมู่ที 3 จํานวน 418,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอัลนูร
 2 หมู่ที 3 ขนาดกว้าง 3.00 - 4.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 624.00 ตารางเมตร ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562) หน้า 34 ข้อที 2.15
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบายนํา ซอยทองคํา
วงศ์ หมู่ที 10

จํานวน 1,565,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบาย
นํา ซอยทองคําวงค์ หมู่ที 10 ถนนขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 640.00 ตารางเมตร พร้อมคูระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.35 เมตร ลึกเฉลีย 0.50 เมตร ความยาว 245 เมตร ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562) หน้า 69 ข้อที 5.31
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเมาะสะรี หมู่ที 12 จํานวน 850,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยเมาะสะรี หมู่
ที 12 ขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 395.00  เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือ
พืนทีไม่น้อยกว่า 1,580.00  ตารางเมตร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน   (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 45 ข้อที 2.145
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรีมิตร 2 หมู่ที 9 จํานวน 325,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรี
มิตร 2 หมู่ที 9 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 114.00  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 570.00  ตารางเมตร  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน   (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 43 ข้อที 2.121
บุกเบิกถนนหินคลุก ซอยปิตูสะนอ 2 หมู่ที 1 จํานวน 138,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยปิตูสะนอ2 หมู่ที 1 ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 690.00 ตารางเมตร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปราก
ฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 28 ข้อที 1.1

บุกเบิกถนนหินคลุก ซอยปิตูสะนอ-บาโงยตือเงาะ(โรงอิฐ) หมู่ที 1 จํานวน 163,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยปิตูสะนอ-บาโงยตือ
เงาะ (โรงอิฐ) หมู่ที 1 ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 594.00 ตารางเมตร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปราก
ฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 28 ข้อที 1.2
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บุกเบิกถนนหินคลุก ซอยมะแซ หมู่ที 6 จํานวน 234,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยมะแซ หมู่ที 6 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตรยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 1,025.00 ตารางเมตร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปราก
ฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 30 ข้อที 1.25
บุกเบิกถนนหินคลุก ซอยอนามัย 2 หมู่ที 7 จํานวน 283,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก ถนนอนามัย 2 หมู่ที 7 ขนาด
กว้าง 5.00-6.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 905.00 ตารางเมตร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562) หน้า 30 ข้อที 1.30

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้างทรัพย์สิน
อืนๆ ทีเป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือรับถ่ายโอนจากส่วน
ราชการอืนทีเข้าประเภทนีให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 12,546,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,546,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 11,846,000 บาท
-ก่อสร้างคูระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยอัลนูร์ (มัรกัส) หมู่ที 3
 จํานวน 1,036,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัลนูร์ (มัร
กัส) หมู่ที 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 290.00
 เมตร พร้อมบ่อพัก 1.00 x 1.20 เมตร ลึกเฉลีย 1.00 เมตร  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน   (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฎในแผนพัฒนาสาม
ปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 55 ข้อที 4.16

-ก่อสร้างคูระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพงษ์เจริญ-หลังวัดตรี
มิตร หมู่ที 9  จํานวน 4,385,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพงษ์
เจริญ-หลังวัดตรีมิตร หมู่ที 9  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ความ
ยาว 366.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 1.50 x 1.80 เมตร ลึกเฉลีย 2.50
 เมตร  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน   (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 59 ข้อที 4.48

-ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบายนํา  ถนน
อาคารสงเคราะห์ หมู่ที 10  จํานวน 1,630,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบาย
นํา ถนนอาคารสงเคราะห์ หมู่ที 10  ขนาดถนนกว้าง 12.00 เมตร ความ
ยาว 108.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,296 ตาราง
เมตร พร้อมคูระบายนําความยาวรวม 216 เมตร พร้อมบ่อ
พัก 1.00 x 1.30 เมตร ลึกเฉลีย 1.00 เมตร  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน   (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 -
 2562)  หน้า 69 ข้อที 5.32

-ก่อสร้างคูระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายฟาตีมา-สีแยกเบอร์เส้ง หมู่
ที 12 จํานวน 4,794,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาตีมา-สีแยก
เบอร์เส้ง หมู่ที 12  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาว 602.00
 เมตร พร้อมบ่อพัก 1.50 x 1.00 เมตร ลึกเฉลีย 1.80 เมตร  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน   (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฎในแผนพัฒนาสาม
ปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 64 ข้อที 4.84

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 700,000 บาท
เงินอุดหนุนสําหรับค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหรือติดตังโคมไฟเสาสูง
หมู่ที 1-13 จํานวน 700,000 บาท
เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณะประโยชน์ เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหรือติดตัง
โคมไฟฟ้าพร้อมสายพาด ภายในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตังจ่ายเงิน
อุดหนุนทัวไป (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 80 ข้อที 3
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 3,352,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,352,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,352,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการชาวสะเตงนอกร่วมใจรักษาสิงแวดล้อม จํานวน 3,352,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการชาวสะเตงนอกร่วมใจ
รักษาสิงแวดล้อมและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) หน้าที 100 ข้อที 2

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชุมชีแจงและศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการประชุมชีแจงและศึกษา
ดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) หน้าที 141 ข้อ15
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารท้องถินและการสร้างชุมชนเข้ม
แข็งของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาล

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหาร
ท้องถินและการสร้างชุมชนเข้มแข็งของผู้บริหาร สมาชิกสภา
ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาลและอืนๆ ทีเข้าประเภท
รายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) หน้า 137 ข้อ 3
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการสร้างความรู้ในหลักการมีส่วนร่วม
ระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนในพืนทีตําบลสะเตงนอก

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
การสร้างความรู้ในหลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชนในพืนทีตําบลสะเตงนอกและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) หน้าที ข้อ 140 ข้อ 11

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 4,576,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,382,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,282,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สะเตงนอกคัพ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สะเตง
นอกคัพและอืนๆ ทีเข้ารายจ่ายประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) หน้า 121 ข้อ 2
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์และอืนๆ ทีเข้า
ประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 -2562) หน้า 122 ข้อ 10
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โครงการจ้างผู้นําเต้นแอโรบิค จํานวน 86,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้นําเต้นแอโรบิค ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปราก
ฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 121 ข้อ 4
โครงการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน 468,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรอํานวยความสะดวกในการ
บริการออกกําลังกายและอืนๆ ทีเข้ารายจ่ายประเภทนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนพัฒนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 121 ข้อ3
โครงการบริหารจัดการศููนย์สร้างสรรค์หรรษา จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานศูนย์สร้างสรรค์
หรรษาของเทศบาลเมืองสะเตงนอกและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 122 ข้อ 9
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินหรือหน่วยงานอืน

จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งนักฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬากับองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือหน่วยงานอืน ของเทศบาล
เมืองสะเตงนอก  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าอาหาร
และเครืองดืม สําหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่าย
นี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) หน้า 121 ข้อ 1

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬาในการส่งเสริมให้ประชาชนทัวไปและ
เยาวชนในพืนทีตําบลสะเตงนอก ได้ออกกําลังกาย รู้จักใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิงเสพติดต่างๆ โดยจัดซืออุปกรณ์
กีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ แบดมินตัน เปตองและ อืนๆ ทีเข้า
ประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 3,194,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 194,400 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
เครืองออกกําลังกาย จํานวน 194,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือครุภัณฑ์เครืองออกกําลังกาย ดังนี
-จานทวิสต์ เครืองบริหารหน้าท้องและเอว  ตังไว้ 14,400 บาท
ขนาด 40 ซม. จํานวน 12 ตัวๆ ละ 1,200 บาท ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีซือได้อย่างประหยัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 123 ข้อ 11.1
-เครืองนวดสลายไขมัน  ตังไว้ 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองนวดเอวสลายไขมัน สําหรับใช้ในศูนย์วิทยา
ศาสตร์การกีฬา จํานวน 6 เครือง ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้
ราคาในท้องถินหรือราคาทีซือได้อย่างประหยัด ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560 -2562) หน้า 123 ข้อ 11.2

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,000,000 บาท
ค่าถมดิน
โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที 6 จํานวน 3,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถมดินสนามกีฬา หมู่ที 6 ตําบลสะเตงนอก ถมดินไม่น้อย
กว่า 25,000.00 ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 30,900 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) หน้า 153 ข้อ 5
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,815,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,815,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,815,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกวนอาซูรอสัมพันธ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการกวนอาซูรอสัมพันธ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) หน้าที 135 ข้อ 7
โครงการแลกเปลียนเรียนรู้วิถึชีวิตมุสลิม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าทีพัก ค่าเช่าเหมารถ ค่าของทีระลึก
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการแลกเปลียน
เรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิม ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้าที 119 ข้อ 8
โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์
และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) หน้าที 120 ข้อ 10
โครงการส่งเสริมการถือศีลอดของศาสนาอิสลาม จํานวน 330,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสริม
การถือศีลอดของศาสนาอิสลาม ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้าที 134 ข้อ 4
โครงการส่งเสริมคุณธรรมกตัญ ูต่อผู้สูงอายุ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมกตัญ ู
ต่อผู้สูงอายุและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนีตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้าที 134 ข้อ 2
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา
เช่น ผ้าอาบนําฝน เครืองไทยทาน ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าอาหาร
และอืนๆทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที 135 ข้อ 6
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมประเพณี
วันสาร์ทเดือนสิบ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที 135 ข้อ 9
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 255,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) หน้าที 134 ข้อ 3
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการตกแต่งเรือพระ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
การตกแต่งเรือพระ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที 135 ข้อ 8
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประชาชนในพืนทีตําบลสะเตงนอก จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ประชาชนในพืนทีตําบลสะเตงนอก ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้าที 134 ข้อ 5

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562)หน้าที 90 ข้อ 11
โครงการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี/กลุ่มต่างๆ ในพืนที
ตําบลสะเตงนอก

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการสนับสนุนช่วยเหลือ
กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี/กลุ่มต่างๆ ในพืนทีตําบลสะเตงนอก
และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที 86 ข้อ 3
โครงการสนับสนุนนํามันเชือเพลิงเพือแก้ไขปัญหานาร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการสนับสนุนนํามันเชือเพลิงเพือ
แก้ไขปัญหานาร้างและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้าที 86 ข้อ 1
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 31,397,060 บาท
งบกลาง รวม 31,397,060 บาท
งบกลาง รวม 31,397,060 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 2,644,997 บาท
-เพือจ่ายชําระหนีเงินกู้ ตังไว้ 1,000,000 บาท
ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ในการลงทุนจัดซือทีดินและสิงก่อสร้างตลาดสด
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ระหว่าง
ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกับเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ลงวันที 14 พฤษภาคม 2553 งวดที 7 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป
-เพือจ่ายชําระหนีเงินกู้ ตังไว้ 1,062,895 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพือจัดซือครุภัณฑ์
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ระหว่าง
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สัญญาเลขที 1441/8/2558 ลงวันที 29 ตุลาคม 2557
งวดที 2 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
-เพือจ่ายชําระหนีเงินกู้ ตังไว้ 321,833 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพือก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ระหว่าง
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สัญญาเลขที 1420/109/2557 ลงวันที 7 สิงหาคม 2557
งวดที 2 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
-เพือจ่ายชําระหนีเงินกู้ ตังไว้ 30,269 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพือ
บุกเบิกถนนหินคลุก เทศบาลเมืองสะเตงนอก
ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ระหว่างเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สัญญาเลขที 1648/91/2559 ลงวันที 11 กรกฎาคม 2559
งวดที 1 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
-เพือจ่ายชําระหนีเงินกู้ ตังไว้ 230,000 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพือก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ระหว่างเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
กับเทศบาลเมืองสะเตงนอกสัญญาเลขที 1655/98/2559 ลงวันที
25 กรกฎาคม 2559 งวดที 1 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 766,384 บาท
-เพือจ่ายชําระหนีดอกเบีย ตังไว้ 282,943 บาท
ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ในการลงทุนจัดซือทีดินและสิงก่อสร้างตลาดสด
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ระหว่าง
ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกับเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ลงวันที 14 พฤษภาคม 2553 งวดที 7 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป
-เพือจ่ายชําระหนีดอกเบีย ตังไว้ 323,942 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพือจัดซือครุภัณฑ์
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ระหว่าง
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สัญญาเลขที 1441/8/2558 ลงวันที 29 ตุลาคม 2557
งวดที 2 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
-เพือจ่ายชําระหนีดอกเบีย ตังไว้ 98,087 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพือก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ระหว่าง
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สัญญาเลขที 1420/109/2557 ลงวันที 7 สิงหาคม 2557
งวดที 2 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
-เพือจ่ายชําระหนีดอกเบีย ตังไว้ 10,410 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพือ
บุกเบิกถนนหินคลุก เทศบาลเมืองสะเตงนอก
ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ระหว่างเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สัญญาเลขที 1648/91/2559 ลงวันที 11 กรกฎาคม 2559
งวดที 1 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
-เพือจ่ายชําระหนีดอกเบีย ตังไว้ 51,002 บาท
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพือก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ระหว่างเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
กับเทศบาลเมืองสะเตงนอกสัญญาเลขที 1655/98/2559 ลงวันที
25 กรกฎาคม 2559 งวดที 1 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 853,479 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ประจําปี 2560 โดย
คํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ชัวคราวของพนักงาน
จ้างทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ และร้อยละ 5 ของเงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 19,459,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพคนชรา จํานวน 2,430 ราย รายละเอียด ดังนี
-ผู้สูงอายุรายเดิม 60-69 ปี 1,035 รายๆ ละ 600 บาท (12 เดือน) 
เป็นเงิน 7,452,000 บาท
-ผู้สูงอายุรายเพิมเติม 60-69 ปี 230 รายๆ ละ 600 บาท (12 เดือน) 
เป็นเงิน 1,656,000 บาท
-ผู้สูงอายุรายเดิม 70-79 ปี 775 รายๆ ละ 700 บาท (12 เดือน) 
เป็นเงิน 6,510,000 บาท
-ผู้สูงอายุรายเพิมเติม 70-79 ปี 19 รายๆ ละ 700 บาท (12 เดือน) 
เป็นเงิน 159,600 บาท
ผู้สูงอายุรายเดิม 80-89 ปี 310 รายๆ ละ 800 บาท (12 เดือน) 
เป็นเงิน 2,976,000 บาท
ผู้สูงอายุรายเพิมเติม 80-89 ปี 11 รายๆ ละ 800 บาท (12 เดือน) 
เป็นเงิน 105,600 บาท
-ผู้สูงอายุรายเดิม 90 ปีขึนไป 47 รายๆ ละ 1,000 บาท (12 เดือน) 
เป็นเงิน 564,000 บาท
-ผู้สูงอายุรายเพิมเติม 90 ปีขึนไป 3 รายๆ ละ 1,000 บาท (12 เดือน) 
เป็นเงิน 36,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป อ้างถึงหนังสือ ด่วนทีสุด ทียล
023.3/2581 ลงวันที 31 มีนาคม 2559

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,838,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพคนพิการ จํานวน 504 ราย รายละเอียด ดังนี
-คนพิการรายเดิม 321 รายๆ ละ 800 บาท (12 เดือน) 
เป็นเงิน 3,081,600 บาท
-คนพิการรายเพิมเติม 83 รายๆ ละ 800 บาท (12 เดือน) 
เป็นเงิน 796,800 บาท
-คนพิการรายใหม่ 100 รายๆ ละ 800 บาท (12 เดือน) 
เป็นเงิน 960,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป อ้างถึงหนังสือ ด่วนทีสุด ที ยล
0023.3/2581 ลงวันที 31 มีนาคม 2559

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์จํานวน 25 ราย
รายละเอียด ดังนี
-ผู้ป่วยเอดส์ 25 รายๆ ละ 500 บาท (12 เดือน) 
เป็นเงิน 150,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป อ้างถึงหนังสือ ด่วนทีสุด ที ยล
0023.3/2581 ลงวันที 31 มีนาคม 2559

สํารองจ่าย จํานวน 750,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินกิจการบางอย่างของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ทีจําเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใช้จ่ายในกรณีไม่
สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและสําหรับสํารองจ่ายในหน่วยงานต่างๆ
ในกรณีทีงบประมาณตังจ่ายไว้ ไม่เพียงพอ ซึงเป็นอํานาจผู้บริหารท้องถิน
ทีจะพิจารณาจัดสรร ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 965,000 บาท
-ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.) ตังไว้ 85,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท. ในอัตราไม่น้อยกว่า 1/6%
ของรายรับจริงปีทีผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุน
ทุกประเภท ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน ตังไว้ 850,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
ภายในพืนทีตําบลสะเตงนอก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองหมายจราจร และสีทาถนนในเขต
เทศบาล ค่าติดตังไฟสัญญาณจราจร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย จนพิการ
ถึงสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึง หรือเสียชีวิตไปเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าที หรือถูกประทุษร้ายของข้าราชการ พนักงานและ
พนักงานจ้างของเทศบาลเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที แต่ยัง
สามารถรับราชการต่อไปได้ ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 960,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน (กบท.) ประจําปี 2560 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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