
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 766,384

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 965,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 2,644,997

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 853,479

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 19,459,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

960,000

สํารองจ่าย 750,000

เบียยังชีพคนพิการ 4,838,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4,070,000 2,152,560 2,124,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 30,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 282,000 273,000 460,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 1,310,000 931,080 663,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 766,384

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 965,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 2,644,997

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 853,479

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 19,459,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

960,000

สํารองจ่าย 750,000

เบียยังชีพคนพิการ 4,838,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 234,000 234,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,280,960 2,280,960

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

328,320 328,320

เงินเดือนนายก/รองนายก 915,840 915,840

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 234,000 234,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5,000,000 13,346,560

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 65,000 95,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 1,047,200 2,062,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 1,640,000 4,544,080
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,450,000 1,220,000 4,005,000

เงินวิทยฐานะ 151,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 250,000

เงินประจําตําแหน่ง 70,000 42,000 109,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 20,000 47,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

110,000 100,000 100,000

ค่าเช่าบ้าน 120,000 40,000 72,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 80,000 30,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 100,000 50,000 100,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย

ค่าเช่าอาคารและทีดิน 411,600

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการและค่าลง
ทะเบียน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ลงทะเบียน

200,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมชาวบ้านเพือ
กิจการของเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าเดินทางไปราชการ
และค่าลงทะเบียน 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 8,042,300 15,717,300

เงินวิทยฐานะ 151,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 678,280 928,280

เงินประจําตําแหน่ง 443,200 664,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 160,000 287,000

ค่าเบียประชุม 15,000 15,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

350,000 660,000

ค่าเช่าบ้าน 380,000 612,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 170,000 300,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,020,000 1,270,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 10,000 10,000

ค่าเช่าอาคารและทีดิน 411,600

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการและค่าลง
ทะเบียน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ลงทะเบียน

450,000 650,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมชาวบ้านเพือ
กิจการของเทศบาล

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 100,000 100,000

ค่าเดินทางไปราชการ
และค่าลงทะเบียน 150,000 350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ "รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน"

โครงการ (◌ฺBig 
cleaning day) หน้า
บ้านน่ามอง

60,000

โครงการกลท้องถิน
เพือพัฒนาคุณภาพเด็ก
และเยาวชน

30,000

โครงการกวนอาซูรอ
สัมพันธ์ 200,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด สะเตง
นอกคัพ

350,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์ 100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
สานสัมพันธ์ของสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองสะเตงนอก

100,000

โครงการแข่งขันทัีกษะ
ทางวิชาการของนัก
เรียนปฐมวัย

80,000

โครงการคัดแยกขยะ 40,000

โครงการค่ายคุณธรรม
ปรับเปลียนพฤติกรรม
นําวิถีชีวิตพอเพียงสู่
ชุมชน

100,000

โครงการค่ายเยาวชน
สัมพันธ์ 50,000

โครงการจัดทําปรับ
ปรุงแผนชุมชนและ
พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชน

โครงการจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปี

โครงการจัดทําสือ
ประชาสัมพันธ์ด้านสิง
แวดล้อม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ "รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน" 20,000 20,000

โครงการ (◌ฺBig 
cleaning day) หน้า
บ้านน่ามอง

60,000

โครงการกลท้องถิน
เพือพัฒนาคุณภาพเด็ก
และเยาวชน

30,000

โครงการกวนอาซูรอ
สัมพันธ์ 200,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด สะเตง
นอกคัพ

350,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์ 100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
สานสัมพันธ์ของสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองสะเตงนอก

100,000

โครงการแข่งขันทัีกษะ
ทางวิชาการของนัก
เรียนปฐมวัย

80,000

โครงการคัดแยกขยะ 40,000

โครงการค่ายคุณธรรม
ปรับเปลียนพฤติกรรม
นําวิถีชีวิตพอเพียงสู่
ชุมชน

100,000

โครงการค่ายเยาวชน
สัมพันธ์ 50,000

โครงการจัดทําปรับ
ปรุงแผนชุมชนและ
พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชน

300,000 300,000

โครงการจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปี

100,000 100,000

โครงการจัดทําสือ
ประชาสัมพันธ์ด้านสิง
แวดล้อม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างผู้นําเต้น
แอโรบิค 86,400

โครงการชาวสะเตง
นอกร่วมใจรักษาสิง
แวดล้อม

3,352,200

โครงการซ่อมแซมบ้าน
ท้องถินประชารัฐ

โครงการดูแลรักษาคู
ระบายนําและสถานที
สาธารณะ

950,000

โครงการตาดีกา
สัมพันธ์ 220,000

โครงการทําสือประชา
สัมพันธ์ในวันยาเสพ
ติดโลก

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ด้านเวชกรรมฟืนฟู 
เทศบาลเมืองสะเตง
นอกเครือข่ายโรง
พยาบาลศูนย์ยะลา

100,000

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬา

468,000

โครงการบริหารจัดการ
ศููนย์สร้างสรรค์หรรษา 78,000

โครงการประชา
สัมพันธ์กิจการเทศบาล
ทางสถานีวิทยุ

โครงการประชุมชีแจง
และศึกษาดูงานกองทุน
สวัสดิการชุมชน

100,000

โครงการปรับปรุงผัง
เมืองรวมเมืองยะลา 100,000

โครงการปรับปรุง
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลต่างๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างผู้นําเต้น
แอโรบิค 86,400

โครงการชาวสะเตง
นอกร่วมใจรักษาสิง
แวดล้อม

3,352,200

โครงการซ่อมแซมบ้าน
ท้องถินประชารัฐ 30,000 30,000

โครงการดูแลรักษาคู
ระบายนําและสถานที
สาธารณะ

950,000

โครงการตาดีกา
สัมพันธ์ 220,000

โครงการทําสือประชา
สัมพันธ์ในวันยาเสพ
ติดโลก

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ด้านเวชกรรมฟืนฟู 
เทศบาลเมืองสะเตง
นอกเครือข่ายโรง
พยาบาลศูนย์ยะลา

100,000

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬา

468,000

โครงการบริหารจัดการ
ศููนย์สร้างสรรค์หรรษา 78,000

โครงการประชา
สัมพันธ์กิจการเทศบาล
ทางสถานีวิทยุ

50,000 50,000

โครงการประชุมชีแจง
และศึกษาดูงานกองทุน
สวัสดิการชุมชน

100,000

โครงการปรับปรุงผัง
เมืองรวมเมืองยะลา 100,000

โครงการปรับปรุง
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

1,000,000 1,000,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลต่างๆ

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการฝึกอบรม
ทักษะการเล่นฟุตบอล 70,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการบริหาร
ท้องถินและการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งของผู้
บริหาร สมาชิกสภา ข้า
ราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างเทศบาล

250,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการสร้าง
ความรู้ในหลักการมี
ส่วนร่วมระบอบ
ประชาธิปไตยแก่
ประชาชนในพืนที
ตําบลสะเตงนอก

100,000

โครงการพัฒนา
เกษตรกรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

120,000

โครงการพัฒนาความรู้
การดูแลเด็กปฐมวัย 80,000

โครงการพัฒนา
บุคลากร

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติ
งานของบุคลากรใน
สถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองสะเตง
นอก

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครอบครัวใน
พืนทีตําบลสะเตงนอก

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณ
สุข

60,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรม
ทักษะการเล่นฟุตบอล 70,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการบริหาร
ท้องถินและการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งของผู้
บริหาร สมาชิกสภา ข้า
ราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างเทศบาล

250,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการสร้าง
ความรู้ในหลักการมี
ส่วนร่วมระบอบ
ประชาธิปไตยแก่
ประชาชนในพืนที
ตําบลสะเตงนอก

100,000

โครงการพัฒนา
เกษตรกรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

120,000

โครงการพัฒนาความรู้
การดูแลเด็กปฐมวัย 80,000

โครงการพัฒนา
บุคลากร 50,000 50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติ
งานของบุคลากรใน
สถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองสะเตง
นอก

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครอบครัวใน
พืนทีตําบลสะเตงนอก

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณ
สุข

60,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิมศักยภาพ 
อปพร. เทศบาลเมือง
สะเตงนอก

โครงการเพิมศักยภาพ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
และรักษาความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง

โครงการเยาวชนไทย
โตไปไม่โกง 50,000

โครงการรณรงค์ต่อ
ต้านยาเสพติด 80,000

โครงการรณรงค์ลด ละ 
เลิก การใช้ภาชนะโฟม 20,000

โครงการแลกเปลียน
เรียนรู้วิถึชีวิตมุสลิม 300,000

โครงการวัฒนธรรม
สัมพันธ์ 100,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 200,000

โครงการวันพ่อแห่ง
ชาติ ประจําปี 2560

โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ ประจําปี 2560

โครงการสงเคราะห์
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส

200,000

โครงการส่งเสริมการ
ถือศีลอดของศาสนาอิส
ลาม

330,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้การจัดทําแผนพัฒนา
สามปี

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมกตัญ ูต่อผู้
สูงอายุ

180,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิมศักยภาพ 
อปพร. เทศบาลเมือง
สะเตงนอก

100,000 100,000

โครงการเพิมศักยภาพ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
และรักษาความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง

390,000 390,000

โครงการเยาวชนไทย
โตไปไม่โกง 50,000

โครงการรณรงค์ต่อ
ต้านยาเสพติด 80,000

โครงการรณรงค์ลด ละ 
เลิก การใช้ภาชนะโฟม 20,000

โครงการแลกเปลียน
เรียนรู้วิถึชีวิตมุสลิม 300,000

โครงการวัฒนธรรม
สัมพันธ์ 100,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 200,000

โครงการวันพ่อแห่ง
ชาติ ประจําปี 2560 15,000 15,000

โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ ประจําปี 2560 15,000 15,000

โครงการสงเคราะห์
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส

200,000

โครงการส่งเสริมการ
ถือศีลอดของศาสนาอิส
ลาม

330,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้การจัดทําแผนพัฒนา
สามปี

50,000 50,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมกตัญ ูต่อผู้
สูงอายุ

180,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมประ
เพณีวันสาร์ทเดือนสิบ 50,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการสานสัมพันธ์
ผู้ปกครอง

60,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินหรือหน่วย
งานอืน

200,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนช่วยเหลือกลุ่ม
อาชีพ/กลุ่มสตรี/กลุ่ม
ต่างๆ ในพืนทีตําบลสะ
เตงนอก

200,000

โครงการสนับสนุนการ
บริหารจัดการสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองสะเตงนอก

1,170,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,549,200

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายบริหารสถาน
ศึกษา

384,850

โครงการสนับสนุน
นํามันเชือเพลิงเพือ
แก้ไขปัญหานาร้าง

100,000

โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

โครงการสํารวจข้อมูล
พืนฐานครัวเรือนใน
พืนทีเทศบาลเมืองสะ
เตงนอก

โครงการสํารวจแนว
เขตพืนทีเพือปรับปรุง
ระบบงานทะเบียน
ราษฎร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมประ
เพณีวันสาร์ทเดือนสิบ 50,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการสานสัมพันธ์
ผู้ปกครอง

60,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินหรือหน่วย
งานอืน

200,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนช่วยเหลือกลุ่ม
อาชีพ/กลุ่มสตรี/กลุ่ม
ต่างๆ ในพืนทีตําบลสะ
เตงนอก

200,000

โครงการสนับสนุนการ
บริหารจัดการสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองสะเตงนอก

1,170,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,549,200

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายบริหารสถาน
ศึกษา

384,850

โครงการสนับสนุน
นํามันเชือเพลิงเพือ
แก้ไขปัญหานาร้าง

100,000

โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 50,000 50,000

โครงการสํารวจข้อมูล
พืนฐานครัวเรือนใน
พืนทีเทศบาลเมืองสะ
เตงนอก

200,000 200,000

โครงการสํารวจแนว
เขตพืนทีเพือปรับปรุง
ระบบงานทะเบียน
ราษฎร์

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 255,000

โครงการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาการตกแต่ง
เรือพระ

50,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ประชาชนในพืนที
ตําบลสะเตงนอก

300,000

โครงการอบรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน 120,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "การจัด
ทแผนการเรียนรู้อิส
ลามศึกษา"

80,000

โครงการอบรมด้านสิง
แวดล้อม 30,000

โครงการอบรม
บุคลากรเพือต่อต้าน
คอรัปชัน

โครงการอบรมให้
ความรู้การปฏิบัติงาน
ลูกจ้างโครงการชาวสะ
เตงนอกร่วมรักษาสิง
แวดล้อม

20,000

โครงการอาหารกลาง
วัน 1,450,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 200,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 40,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000,000 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 900,000 800,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 255,000

โครงการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาการตกแต่ง
เรือพระ

50,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ประชาชนในพืนที
ตําบลสะเตงนอก

300,000

โครงการอบรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน 120,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "การจัด
ทแผนการเรียนรู้อิส
ลามศึกษา"

80,000

โครงการอบรมด้านสิง
แวดล้อม 30,000

โครงการอบรม
บุคลากรเพือต่อต้าน
คอรัปชัน

50,000 50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การปฏิบัติงาน
ลูกจ้างโครงการชาวสะ
เตงนอกร่วมรักษาสิง
แวดล้อม

20,000

โครงการอาหารกลาง
วัน 1,450,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 130,000 440,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 150,000 160,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 400,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000 320,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 1,050,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 750,000 2,450,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 80,000 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,427,000

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 1,200,000 80,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 30,000 50,000

วัสดุสํานักงาน 350,000 80,000 150,000

วัสดุอืน 30,000 35,000 100,000

วัสดุการศึกษา 150,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 200,000 20,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 250,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 40,000 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีคอมพิวเตอร์ 4,500

เก้าอีทํางาน 4,000 6,000

เครืองปรับอากาศแบบ
แขวน ขนาด 36,000 
บีทียู

เครืองปรับอากาศแบบ
แขวน ขนาด 40,000 
บีทียู

เครืองปรับอากาศฯ 
48,000 บีทียู 53,000

เครืองปรับอากาศฯ 
50,000 บีทียู 57,000

ชันวางทีนอน 27,000

วันทีพิมพ์ : 6/10/2559  12:17:40 หน้า : 17/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000 370,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000 40,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,427,000

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 150,000 1,480,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 300,000 390,000

วัสดุสํานักงาน 450,000 1,030,000

วัสดุอืน 165,000

วัสดุการศึกษา 150,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 78,000 298,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 15,000 15,000

ค่าไฟฟ้า 1,000,000 1,250,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 70,000 135,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีคอมพิวเตอร์ 4,500

เก้าอีทํางาน 15,000 25,000

เครืองปรับอากาศแบบ
แขวน ขนาด 36,000 
บีทียู

160,000 160,000

เครืองปรับอากาศแบบ
แขวน ขนาด 40,000 
บีทียู

96,000 96,000

เครืองปรับอากาศฯ 
48,000 บีทียู 53,000

เครืองปรับอากาศฯ 
50,000 บีทียู 57,000

ชันวางทีนอน 27,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ชันวางรองเท้า 30,000

ชันวางหนังสือ 18,000

ตู้บานเลือนกระจก

ตู้เหล็ก 4 ลินชัก 13,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 5,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี

โต๊ะทํางานเหล็ก 9,600

โตีะทํางานเหล็ก 18,800

ทีแขวนแปรงสีฟัน
แบบล้อเลือน 14,000

พัดลมติดผนัง 21,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล 22,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 22,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุค สําหรับงาน
สํานักงาน

16,000

เครือง
พิมพ์/แฟกซ์/ถ่ายเอก
สาร/สแกน

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ / LED ขาวดํา 3,700

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก 4,300

เครืองพิมพ์มัลติฟังชัน

เครืองสํารองไฟ 3,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 3,100

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รอก 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ชันวางรองเท้า 30,000

ชันวางหนังสือ 18,000

ตู้บานเลือนกระจก 7,000 7,000

ตู้เหล็ก 4 ลินชัก 13,000 26,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 5,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 11,000 11,000

โต๊ะทํางานเหล็ก 9,600

โตีะทํางานเหล็ก 18,800

ทีแขวนแปรงสีฟัน
แบบล้อเลือน 14,000

พัดลมติดผนัง 21,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล 22,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 22,000 44,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุค สําหรับงาน
สํานักงาน

16,000

เครือง
พิมพ์/แฟกซ์/ถ่ายเอก
สาร/สแกน

23,600 23,600

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ / LED ขาวดํา 3,700

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก 4,300

เครืองพิมพ์มัลติฟังชัน 19,000 19,000

เครืองสํารองไฟ 3,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 3,100

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รอก 15,000

วันทีพิมพ์ : 6/10/2559  12:17:40 หน้า : 20/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เก้าอีสําหรับรับ
ประทานอาหาร 37,000

เครืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง 38,000

ตู้ทํานําร้อน-นําเย็น 
แบบต่อท่อ ขนาด 2 
ก๊อก

26,000

ตู้เย็น 6,500

โต๊ะรับประทานอาหาร 30,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วิทยุสือสารแบบพกพา

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองออกกําลังกาย 194,400

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 600,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นหมอกควัน
แบบละอองฝอย 
(ULV)

90,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครืองชังนําหนัก
ดิจิตอลแบบตังพืน 15,600

เครืองวัดความดันแบบ
ดิจิตอล 45,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

พ่วงข้างรถ
จักรยานยนต์ 25,000

รถจักรยานยนต์ 55,000

รถบรรทุกขยะ 2,380,000

ครุภัณฑ์โรงงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เก้าอีสําหรับรับ
ประทานอาหาร 37,000

เครืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง 38,000

ตู้ทํานําร้อน-นําเย็น 
แบบต่อท่อ ขนาด 2 
ก๊อก

26,000

ตู้เย็น 6,500

โต๊ะรับประทานอาหาร 30,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วิทยุสือสารแบบพกพา 120,000 120,000

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองออกกําลังกาย 194,400

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 200,000 800,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นหมอกควัน
แบบละอองฝอย 
(ULV)

90,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครืองชังนําหนัก
ดิจิตอลแบบตังพืน 15,600

เครืองวัดความดันแบบ
ดิจิตอล 45,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

พ่วงข้างรถ
จักรยานยนต์ 25,000

รถจักรยานยนต์ 55,000

รถบรรทุกขยะ 2,380,000

ครุภัณฑ์โรงงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองขัดกระดาษ
ทราย 10,000

เครืองเจาะเหล็ก 12,000

เครืองเจีย/ตัด 6,500

เครืองเจียตังโต๊ะ 8,000

ชุดบล๊อกลมถอดล้อ 30,000

ปัมลมพร้อมสาย 26,000

แม่แรง 2,000

แม่แรงตะเฆ่ 11,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพนิงระบบ
ดิจิตอล 10,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

รถบรรทุกนําดับเพลิง
แบบเอนกประสงค์

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างคูระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยนิบงบารู 6 (◌ุขุน
ตามา) หมู่ที 7

725,000

ก่อสร้างคูระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยมัสยิดกําปง หมู่ที 
2

1,500,000

ก่อสร้างคูระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนน รพช.ปารามี
แต-ตือเบาะ หมู่ที 8

1,585,000

ก่อสร้างคูระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก ซอยอาสา
สุลดิน 2 หมู่ที 11

1,200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองขัดกระดาษ
ทราย 10,000

เครืองเจาะเหล็ก 12,000

เครืองเจีย/ตัด 6,500

เครืองเจียตังโต๊ะ 8,000

ชุดบล๊อกลมถอดล้อ 30,000

ปัมลมพร้อมสาย 26,000

แม่แรง 2,000

แม่แรงตะเฆ่ 11,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพนิงระบบ
ดิจิตอล 10,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

รถบรรทุกนําดับเพลิง
แบบเอนกประสงค์ 4,500,000 4,500,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างคูระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยนิบงบารู 6 (◌ุขุน
ตามา) หมู่ที 7

725,000

ก่อสร้างคูระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยมัสยิดกําปง หมู่ที 
2

1,500,000

ก่อสร้างคูระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนน รพช.ปารามี
แต-ตือเบาะ หมู่ที 8

1,585,000

ก่อสร้างคูระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก ซอยอาสา
สุลดิน 2 หมู่ที 11

1,200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยมูซอ
รวมญาติ หมู่ที 12

620,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนหน้า
เทศบาลเมืองสะเตง
นอก หมู่ที 6

942,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านไทย 1 หมู่ที 
6

465,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรี 
ซอยสามัคคี 1 หมู่ที 9

187,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยกําปงบารู 1 หมู่ที 
7

155,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยคอกหมู หมู่ที 13

1,198,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยธารนําผึง 2 หมู่ที 
13

432,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยบุหรารําไพ หมู่ที 
1

532,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยปาแดโฆ๊ะ หมู่ที 3

623,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยเปาะเฮง หมู่ที 4

478,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยพระอินทร์ หมู่ที 6

562,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยมูซอ
รวมญาติ หมู่ที 12

620,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนหน้า
เทศบาลเมืองสะเตง
นอก หมู่ที 6

942,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านไทย 1 หมู่ที 
6

465,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรี 
ซอยสามัคคี 1 หมู่ที 9

187,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยกําปงบารู 1 หมู่ที 
7

155,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยคอกหมู หมู่ที 13

1,198,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยธารนําผึง 2 หมู่ที 
13

432,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยบุหรารําไพ หมู่ที 
1

532,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยปาแดโฆ๊ะ หมู่ที 3

623,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยเปาะเฮง หมู่ที 4

478,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยพระอินทร์ หมู่ที 6

562,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยละหาร หมู่ที 5

338,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยส่งเสริมสุข หมู่ที 9

158,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยสยามแก๊ส หมู่ที 4

307,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยสุนีย์ หมู่ที 9

321,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยหลังอนามัย 2 หมู่
ที 9

485,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยหะยีหะรง หมู่ที 5

509,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยอัลนูร 1 หมู่ที 3

339,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยอัลนูร์ 2 หมู่ที 3

418,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมคูระบายนํา ซอย
ทองคําวงศ์ หมู่ที 10

1,565,000

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยเมาะสะรี 
หมู่ที 12

850,000

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนตรีมิตร 
2 หมู่ที 9

325,000

บุกเบิกถนนหินคลุก 
ซอยปิตูสะนอ 2 หมู่ที 
1

138,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยละหาร หมู่ที 5

338,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยส่งเสริมสุข หมู่ที 9

158,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยสยามแก๊ส หมู่ที 4

307,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยสุนีย์ หมู่ที 9

321,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยหลังอนามัย 2 หมู่
ที 9

485,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยหะยีหะรง หมู่ที 5

509,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยอัลนูร 1 หมู่ที 3

339,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยอัลนูร์ 2 หมู่ที 3

418,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมคูระบายนํา ซอย
ทองคําวงศ์ หมู่ที 10

1,565,000

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยเมาะสะรี 
หมู่ที 12

850,000

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนตรีมิตร 
2 หมู่ที 9

325,000

บุกเบิกถนนหินคลุก 
ซอยปิตูสะนอ 2 หมู่ที 
1

138,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

บุกเบิกถนนหินคลุก 
ซอยปิตูสะนอ-บาโง
ยตือเงาะ(โรงอิฐ) หมู่ที 
1

163,000

บุกเบิกถนนหินคลุก 
ซอยมะแซ หมู่ที 6 234,000

บุกเบิกถนนหินคลุก 
ซอยอนามัย 2 หมู่ที 7 283,000

ป้ายโครงเหล็กประชา
สัมพันธ์

ค่าถมดิน

โครงการถมดินสนาม
กีฬา หมู่ที 6 3,000,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 2,000,000

ค่าใช้จ่ายในการบํารุง
รักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้างที
ชํารุดเสียหาย

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
และปรับปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง

50,000

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมครุภัณฑ์ทีดินและ
สิงก่อสร้าง

700,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมห้องประชุมใหญ่

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างที
แปรงฟันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบือแซง

50,000

โครงการก่อสร้างเสาธง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บือแซง

30,000

โครงการก่อสร้างเสาธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มลายูบางกอก

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

บุกเบิกถนนหินคลุก 
ซอยปิตูสะนอ-บาโง
ยตือเงาะ(โรงอิฐ) หมู่ที 
1

163,000

บุกเบิกถนนหินคลุก 
ซอยมะแซ หมู่ที 6 234,000

บุกเบิกถนนหินคลุก 
ซอยอนามัย 2 หมู่ที 7 283,000

ป้ายโครงเหล็กประชา
สัมพันธ์ 100,000 100,000

ค่าถมดิน

โครงการถมดินสนาม
กีฬา หมู่ที 6 3,000,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 2,000,000

ค่าใช้จ่ายในการบํารุง
รักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้างที
ชํารุดเสียหาย

550,000 550,000

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
และปรับปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง

50,000

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมครุภัณฑ์ทีดินและ
สิงก่อสร้าง

700,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมห้องประชุมใหญ่ 650,000 650,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างที
แปรงฟันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบือแซง

50,000

โครงการก่อสร้างเสาธง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บือแซง

30,000

โครงการก่อสร้างเสาธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มลายูบางกอก

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการจัดทําป้ายชือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือ
แซง

50,000

โครงการจัดทําป้ายชือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มลายูบางกอก

50,000

โครงการต่อเติมอาคาร
ประกอบอาหาร
โรงเรียนอนุบาลพงบู
โล๊ะ

500,000

โครงการติดตังกันสาด
รอบตัวอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือ
แซง

200,000

โครงการติดตังกันสาด
หน้าอาคารศุนย์บริการ
สาธารณสุขด้าน
เวชกรรมฟืนฟู

36,000

โครงการติดตังตาข่าย
เหล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมลายูบางกอก

20,000

โครงการติดตังมุ้งลวด
ภายในศุูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบือแซง

20,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบือแซง

100,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมลายูบางกอก

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 11,846,000

เงินอุดหนุนเอกชน 1,411,200

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 700,000 34,250 4,412,000

รวม 31,397,060 420,000 6,391,800 450,000 50,597,300 450,000 10,394,190 27,085,950
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการจัดทําป้ายชือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือ
แซง

50,000

โครงการจัดทําป้ายชือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มลายูบางกอก

50,000

โครงการต่อเติมอาคาร
ประกอบอาหาร
โรงเรียนอนุบาลพงบู
โล๊ะ

500,000

โครงการติดตังกันสาด
รอบตัวอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือ
แซง

200,000

โครงการติดตังกันสาด
หน้าอาคารศุนย์บริการ
สาธารณสุขด้าน
เวชกรรมฟืนฟู

36,000

โครงการติดตังตาข่าย
เหล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมลายูบางกอก

20,000

โครงการติดตังมุ้งลวด
ภายในศุูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบือแซง

20,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบือแซง

100,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมลายูบางกอก

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 11,846,000

เงินอุดหนุนเอกชน 1,411,200

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,146,250

รวม 5,430,000 31,403,700 164,020,000
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