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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 
 บัดนีถึ้งเวลาท่ีนายกเทศมนตรี  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้นายกเทศมนตรี  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสภาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและนโยบายการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ดังต่อไปนี ้

1. สถานการณ์คลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มี

สถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  321,103,764.38   บาท 
1.1.2 เงินสะสม  189,511,520.98  บาท 
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม  147,396,160.91  บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จํานวน  -   โครงการ  รวม   -  บาท 
1.15    รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จํานวน   -  โครงการ 

รวม   -   บาท 
1.1.6    เงินกู้คงค้าง    -   บาท 

2  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2558 
      (1)  รายรับจริงท้ังสิ้น   205,267,093.66  บาท  ประกอบด้วย 
            หมวดภาษีอากร                                         16,258,048.49  บาท 
            หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต        3,477,421.27  บาท 
            หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                               6,762,766.31  บาท 
            หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคแลการพาณิชย ์                -         บาท 
            หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                       579,522      บาท 
            หมวดรายได้จากทุน                                                -         บาท 
            หมวดภาษีจัดสรร                                        85,996,453.59  บาท 
            หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                                 92,192,882.00  บาท 
      (2)  เงินอุดหนุนท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค์                 77,482,876.27  บาท 
           เงินอุดหนุนท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค์เงินชดเชยรายได้  16,400,00    บาท 
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      (3)  รายจ่ายจริง  จํานวน  169,133,034.77  บาท  ประกอบด้วย 
            งบกลาง                                    9,541,115.62  บาท 
            งบบุคลากร                              90,123,548.85   บาท 
            งบดําเนินงาน                           50,406,982.63   บาท 
            งบลงทุน                                   2,870,447.32   บาท 
            รายจ่ายอ่ืน                                        -            บาท 
            งบเงินอุดหนุน                           16,190,940.35   บาท 
(4)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค์ 70,448,941.17  บาท 
(5)  เงินอุดหนุนท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค์ชดเชยรายได้        2,173,500       บาท 
(6)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี      21,781,574      บาท 

3.  งบเฉพาะการ 
     ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  กิจการสถานธนานุบาล 
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ณ  วันท่ี   30  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  มีรายรับจริง   

  26,273,927.42  บาท    รายจ่ายจริง 13,235,686.42  บาท  
                กู้เงินจากธนาคาร                       85,539,971.89   บาท 
                ยืมเงินสะสมจากเทศบาล                       -            บาท 
                กําไรสุทธ ิ                                         -            บาท 
                เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น                     302,965.53    บาท 
                ทรัพย์รับจํานํา                        174,837,730.00    บาท 
     ประเภทกิจการสถานีขนส่ง  กิจการสถานีขนส่ง 

                              ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ.2558  มีรายรับจริง 
899,888.54  บาท  รายจ่ายจริง  718,578.31  บาท 

เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น                      488,708.38  บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ 2559 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
 

2.1 รายรับ 
รายรับ รายรับจริง 

ปี 2557 
ประมาณการ 
ปี 2558 

ประมาณการ 
ปี 2559 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 16,140,018.34 14,480,000 15,580,000 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,385,490.07 3,566,000 4,016,000 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 10,922,801.79 11,000,000 11,000,000 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 3,797,492.70 3,000,000 3,000,000 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 732,571.35 660,000 660,000 
หมวดรายได้จากทุน 216,600.00 50,000 100,000 

รวมรายได้จัดเก็บ 36,194,974.25 32,756,000 34,356,000 

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 125,001,941.32 114,850,000 128,050,000 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

125,001,941.32 114,850,000 128,050,000 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หน้าท่ีและภารกิจโอนเลือกทํา 

129,586,222.00 40,991,800 37,393,380 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 16,418,400 - 
เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา - 97,408,200 126,979,240 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

129,586,222.00 154,818,400 164,372,620 

รวม 290,783,137.57 302,424,400 326,778,620 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 

 
2.2 รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

ประมาณการ 
ปี 2559 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 8,071,608.55 14,501,920 17,591,520 
งบบุคลากร 114,571,957.84 133,895,070 149,811,370 
งบดําเนินงาน 75,914,682.06 96,588,940 114,926,950 
งบลงทุน 24,008,597.71 39,729,180 26,006,900 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
งบเงินอุดหนุน 15,354,632.18 17,706,680 18,441,600 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 237,921,478.34 302,421,790 326,778,340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

เทศบัญญัติ  
 
  

เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 

 
 
 



1 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
หลักการ 

 

ด้าน ยอดรวม (บาท) 
ก.งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 326,778,340 
ด้านบริหารงานท่ัวไป  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 39,665,340 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,534,500 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 156,734,940 
แผนงานสาธารณสุข 16,158,840 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 852,760 
แผนงานเคหะและชุมชน 61,293,900 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8,204,940 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12,884,800 

ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,063,800 
แผนงานการพาณิชย์ 793,000 

ด้านการดําเนนิงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง 17,591,520 

ข. งบประมาณงบเฉพาะการ  
แผนงานงบกลาง 14,447,940 
แผนงานการพาณิชย์ 6,773,200 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 347,999,480 
 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และนโยบายของนายกเทศมนตรีท่ีได้แถลง

ไว้ต่อสภาเทศบาลดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาเทศบาลตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือ
สมาชิกสภาเทศบาล  พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 



8 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2559 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
 โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 มาตรา  62 จึงตราเทศบัญญัติข้ึน
ไว้  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลและโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 347,999,480 บาท 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ท่ัวไปเป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น  326,778,340  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานท่ัวไป  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 39,665,340 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,534,500 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 156,734,940 
แผนงานสาธารณสุข 16,158,840 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 852,760 
แผนงานเคหะและชุมชน 61,293,900 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8,204,940 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12,884,800 

ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,063,800 
แผนงานการพาณิชย์ 793,000 

ด้านการดําเนนิงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง 17,591,520 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 326,778,340 
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น  21,221,140  บาท 
ดังนี ้

 

งบ ยอดรวม 
งบกลาง 14,447,940 
งบบุคลากร 2,682,000 
งบดําเนินงาน 3,610,600 
งบลงทุน 380,600 
งบรายจ่ายอ่ืน 100,000 

รวมรายจ่าย 21,221,140 
 
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้

เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลกมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญตัินี ้
                     
                      ประกาศ ณ วันท่ี............................................................ 
 
                                                     (ลงนาม)................................................. 
                                                                ( นางสุชาดา  พันธ์นรา ) 
                                                                     นายกเทศมนตร ี
 
           เห็นชอบ 
 

       (ลงนาม)......................................... 
             (..........................................) 
                   ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
 
 
 
 
 



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง ปี 2559
ณ 30 มิ.ย.58 (%)

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 13,493,977.00    14,452,880.00    14,441,947.00    14,705,383.00    (3.06)       14,000,000          
ภาษีบํารุงท้องที่ 488,895.94        633,745.10        573,338.14        523,301.09        (4.07)       550,000              
ภาษีป้าย 940,639.00        989,356.00        1,038,983.20      969,894.40        (8.56)       950,000              
อากรการฆ่าสัตว์ 87,704.00          96,486.00          85,750.00          59,470.00          (6.71)       80,000                

รวมหมวดภาษีอากร 15,011,215.94   16,172,467.10   16,140,018.34   16,258,048.49   (3.47)      15,580,000         
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 157,825.00        173,672.00        154,336.00        107,045.00        (2.81)       150,000              
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 36,985.13          14,433.60          13,560.60          814.80              (26.26)     10,000                
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน -                   20.00                -                   -                   100 1,000                  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 48,431.70          63,187.20          67,430.70          39,869.10          (40.68)     40,000                
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 1,668,780.00      2,150,670.00      2,763,594.77      2,179,093.50      (9.54)       2,500,000            
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 360,350.00        286,500.00        244,250.00        181,500.00        2.35        250,000              

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 224,800.00        240,100.00        226,500.00        194,000.00        (2.87)       220,000              

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ 2559
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการ

1



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง ปี 2559
ณ 30 มิ.ย.58 (%)

ประมาณการ

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน 1,200.00            1,100.00            900.00              200.00              11.11      1,000                  

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา 2,200.00            1,800.00            1,400.00            1,000.00           42.86      2,000                  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร -                   -                   -                   -                   100.00    1,000                  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 218,680.00        58,160.00          61,500.00          48,580.00          (18.70)     50,000                
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 8,200.00            8,740.00            8,720.00            6,290.00           (42.66)     5,000                  
ค่าปรับผู้กระผิดกฎหมายจราจรทางบก 233,425.00        200,700.00        125,700.00        188,250.00        19.33      150,000              
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 248,230.00        135,485.00        116,820.00        73,040.00          (14.40)     100,000              
ค่าปรับการผิดสัญญา 414,155.20        302,185.59        104,103.00        61,693.87          (3.94)       100,000              

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 455,500.00        385,400.00        454,550.00        355,150.00        (12.00)     400,000              
ค่าใบอนุญาตใช้ตั้งตลาดเอกชน 4,000.00            4,000.00            4,000.00            4,000.00           -         4,000                  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,360.00            3,740.00            3,100.00            3,140.00           (35.48)     2,000                  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 29,360.00          29,330.00          35,025.00          33,755.00          (14.35)     30,000                

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,116,482.03     4,059,223.39     4,385,490.07     3,477,421.27     (8.43)      4,016,000           
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 914,300.00        2,447,570.00      3,099,290.00      1,777,780.00      (3.20)       3,000,000            
ดอกเบี้ยเงินฝาก 7,359,987.02      8,938,772.65      7,823,511.79      4,984,986.31      2.26        8,000,000            

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 8,274,287.02     11,386,342.65   10,922,801.79   6,762,766.31     0.71       11,000,000         
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

2



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง ปี 2559
ณ 30 มิ.ย.58 (%)

ประมาณการ

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 3,355,966.25      3,273,629.87      3,797,492.70      -                   (21.00)     3,000,000            
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 3,355,966.25     3,273,629.87     3,797,492.70     -                  (21.00)    3,000,000           

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน 49,800.00          92,400.00          104,700.00        81,800.00          (52.24)     50,000                
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง -                   -                   -                   -                   -       -                     
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 17,880.00          14,110.00          15,418.00          12,174.00          (35.14)     10,000                
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 352,100.84        883,430.87        612,453.35        485,548.00        (2.03)       600,000              

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 419,780.84       989,940.87       732,571.35       579,522.00       (9.91)      660,000             
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 43,100.00          105,000.00        216,600.00        -                   (53.83)     100,000              

รวมหมวดรายได้จากทุน 43,100.00         105,000.00       216,600.00       -                  (53.83)    100,000             
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน -                   -                   -                   -                   100.00    1,000,000            
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 77,357,592.01    92,834,998.80    90,093,576.11    54,522,622.36    (0.10)       90,000,000          
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 12,682,110.23    14,696,232.92    15,721,270.89    11,450,001.56    (1.41)       15,500,000          
ภาษีสุรา 6,743,848.25      6,984,400.06      7,700,572.52      6,854,254.37      (2.60)       7,500,000            
ภาษีสรรสามิต 12,119,578.70    15,269,701.95    10,474,304.84    11,130,605.69    24.11      13,000,000          
ค่าภาคหลวงแร่ 200,651.40        230,998.49        290,730.68        82,173.56          (48.41)     150,000              
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 492,338.75        626,484.03        604,265.28        356,810.05        (33.80)     400,000              
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ณ 30 มิ.ย.58 (%)

ประมาณการ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 118,707.90        1,453,752.00      117,221.00        1,599,986.00      326.54    500,000              

รวมหมวดภาษีจัดสรร 109,714,827.24  132,096,568.25  125,001,941.32  85,996,453.59   2.44       128,050,000        
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 198,322,387.57   230,547,472.69   129,586,222.00   169,675,758.27  (71.14)     37,393,380          
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                   -                   -                   16,400,000.00    -        -                     
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา -                   -                   -                   -                   100.00    126,979,240         

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 198,322,387.57  230,547,472.69  129,586,222.00  186,075,758.27 26.84     164,372,620        
รวมทุกหมวด 339,258,046.89  398,630,644.82  290,783,137.57  299,149,969.93 12.38     326,778,620.00   
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อําเภอ สุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว

ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 50,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 2,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการตังสุสานและฌาปนสถาน จํานวน 1,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 220,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง  ตํากว่าปีทีแล้ว

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 250,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีทีแล้ว

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 2,500,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 40,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 10,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 150,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 4,016,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 80,000 บาท

ตังรับตามเกณฑ์ ก.ค.1 สูงกว่าปีทีแล้ว

ภาษีป้าย จํานวน 950,000 บาท

ตังรับตามเกณฑ์ ก.ค.1 สูงกว่าปีทีแล้ว

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 550,000 บาท

ตังรับตามเกณฑ์ ก.ค.1 สูงกว่าปีทีแล้ว

ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 14,000,000 บาท

หมวดภาษีอากร รวม 15,580,000 บาท

รายได้จัดเก็บ

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 326,778,620   บาท  แยกเป็น
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ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าะได้รับจริง

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 1,000,000 บาท

หมวดภาษีจัดสรร รวม 128,050,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เป็นรายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน  สูงกว่าปีทีแล้ว

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 100,000 บาท

เป็นรายได้ทีไม่เข้าประเภททีตังรับไว้  เท่ากับปีทีแล้ว

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 600,000 บาท

เป็นค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร  เท่ากับปีทีแล้ว

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท

เป็นรายได้จากการขายแบบแปลน  เท่ากับปีทีแล้ว

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 660,000 บาท

เป็นรายได้จากการช่วยเหลือจากกิจการสถานธนานุบาลตามอัตราที
กําหนด  เท่ากับปีทีแล้ว

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 3,000,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 3,000,000 บาท

เป็นรายได้จากดอกเบียเงินฝากธนาคาร  ดอกเบียเงินฝาก ก.ส.ท.ฯลฯ ตํา
กว่าปีทีแล้ว

ดอกเบีย จํานวน 8,000,000 บาท

เป็นรายได้จากการให้เช่า  สูงกว่าปีทีแล้ว

ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 3,000,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 11,000,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 30,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว

ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 4,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 400,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง  ตํากว่าปีทีแล้ว

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 150,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 5,000 บาท
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1.1 เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา รวม 37,393,380 บาท ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับ
จริง ตํากว่าปีทีแล้ว
1.2 เงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  รวม 126,979,240 บาท ตามหลัก
เกณฑ์การจัดสรรสูงกว่าปีทีแล้ว

เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 164,372,620 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 164,372,620 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง  เท่ากับปีทีแล้ว

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 500,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง  เท่ากับปีทีแล้ว

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 400,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง  เท่ากับปีทีแล้ว

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 150,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง  เท่ากับปีทีแล้ว

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 13,000,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง  สูงกว่าปีทีแล้ว

ภาษีสุรา จํานวน 7,500,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง  สูงกว่าปีทีแล้ว

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 15,500,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง  สูงกว่าปีทีแล้ว

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 90,000,000 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก 1,469,640.00       1,232,238.00       1,429,920.00       1,072,440.00      1,430,000.00       0.01              1,430,000.00      
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 331,500.00         298,638.00         351,000.00         263,250.00         351,600.00         0.17              351,600.00         
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 331,500.00         298,638.00         351,000.00         263,250.00         351,600.00         0.17              351,600.00         
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศบาล 471,660.00         378,797.00         459,000.00         344,250.00         459,000.00         -               459,000.00         
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 3,448,956.00       3,563,640.00       3,563,640.00       2,668,679.00      3,563,700.00       0.00              3,563,700.00      

                                   รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,053,256.00     5,771,951.00     6,154,560.00     4,611,869.00     6,155,900.00     0.02            6,155,900.00     
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 4,498,210.00       4,800,131.00       5,560,223.00       4,311,781.61      5,875,000.00       13.04            6,285,000.00      
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 825,834.00         809,569.00         790,460.00         562,697.50         760,700.00         (3.51)             762,700.00         
เงินประจําตําแหน่ง 441,600.00         441,600.00         441,600.00         331,200.00         441,600.00         -               441,600.00         
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 192,360.00         192,360.00         193,290.00         164,020.00         212,700.00         21.58            235,000.00         
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 5,766.00             5,766.00             5,446.00             -                   - (100.00)         -                   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,375,997.41       1,407,658.45       1,408,709.22       1,941,253.65      2,376,100.00       76.33            2,484,000.00      

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2559
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559
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ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 477,165.00         964,798.00         965,517.00         -                   - (71.41)           276,000.00         

                                         รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,816,932.41     8,621,882.45     9,365,245.22     7,310,952.76     9,666,100.00     11.95           10,484,300.00   

                                                      รวมงบบุคลากร 13,870,188.41   14,393,833.45    15,519,805.22    11,922,821.76   15,822,000.00   7.22            16,640,200.00   
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 10,433,050.00     155,338.00         5,039,900.00       45,450.00          5,512,000.00       0.40              5,060,000.00      
ค่าเบี้ยประชุม -                    -                    -                    -                   5,000.00             100.00 5,000.00            
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 19,000.00           -                    -                    -                   45,000.00           100.00          45,000.00          
ค่าเช่าบ้าน 95,400.00           111,150.00         98,400.00           54,000.00          120,000.00         21.95            120,000.00         
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 66,759.00           45,758.50           32,750.00           16,748.00          85,000.00           159.54          85,000.00          
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 156,613.00         159,151.00         15,792.00           -                   - (100.00)         -                   

                                                    รวมค่าตอบแทน 10,770,822.00   471,397.50        5,186,842.00     116,198.00       5,767,000.00     2.47            5,315,000.00     
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 29,550.00           36,000.00           62,143.00           56,471.43          190,000.00         125.29          140,000.00         
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 210,616.26         185,386.68         194,596.72         115,767.00         250,000.00         2.78              200,000.00         

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 1,351,750.88       837,109.50         -                    -                   -                    500,000.00         
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 80,435.00           25,500.00           141,160.00         -                   200,000.00         41.68            200,000.00         
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล 40,660.00           38,875.00           79,634.00           49,910.00          100,000.00         25.57            100,000.00         
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 262,639.00         586,499.50         187,974.00         189,863.00         500,000.00         107.48          390,000.00         
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 849,688.00         1,365,400.00       488,600.00         658,344.00         1,500,000.00       104.67          1,000,000.00      
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โครงการฝึกอบรมและประกวดภาพถ่าย "ภาพเล่าเรื่องเมือง
โก-ลก" -                    -                    -                    -                   50,000.00           -               -                   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 86,004.16           73,261.06           58,845.74           29,262.69          90,000.00           52.94225206 90,000.00          
                                                       รวมค่าใช้สอย 2,911,343.30     3,148,031.74     1,212,953.46     1,099,618.12     2,880,000.00     116.00         2,620,000.00     
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 1,063,976.05       583,263.05         584,112.05         292,995.00         640,000.00         (5.84)             550,000.00         
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,590.00             2,350.00             6,452.00             2,044.00            12,500.00           93.74            12,500.00          
วัสดุงานบ้านงานครัว 33,779.00           42,545.00           33,375.00           30,480.00          40,000.00           19.85            40,000.00          
วัสดุก่อสร้าง 19,653.00           33,518.00           13,102.00           1,868.00            25,000.00           52.65            20,000.00          
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 16,410.00           78,610.74           3,200.00             25,200.00          70,000.00           2,087.50        70,000.00          
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 262,328.00         238,044.16         306,054.58         171,251.72         300,000.00         (1.98)             300,000.00         
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 192,240.00         250,384.00         276,664.00         176,759.00         360,000.00         28.31            355,000.00         
วัสดุเครื่องแต่งกาย -                    800.00               -                    -                   5,000.00             100.00          5,000.00            
วัสดุคอมพิวเตอร์ 62,695.00           110,150.00         91,520.00           59,180.00          153,000.00         52.97            140,000.00         

                                                          รวมค่าวัสดุ 1,655,671.05     1,339,664.95     1,314,479.63     759,777.72       1,605,500.00     13.54           1,492,500.00     
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 81.80                 -                    -                    3,412.15            60,000.00           100 60,000.00          
ค่าน้ําประปา  ค่าน้ําบาดาล 27,997.87           27,682.63           42,992.16           28,092.16          70,000.00           27.93            55,000.00          
ค่าบริการโทรศัพท์ 34,218.73           32,453.03           29,914.25           23,839.34          52,000.00           33.72            40,000.00          
ค่าไปรษณีย์ 58,646.00           65,215.00           60,241.00           42,326.00          90,000.00           16.20            70,000.00          
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 36,322.60           33,362.60           66,790.38           37,032.70          62,000.00           (7.17)             62,000.00          

                                               รวมค่าสาธารณูปโภค 157,267.00        158,713.26        199,937.79        134,702.35       334,000.00        43.54           287,000.00       
                                                    รวมงบดําเนินการ 15,495,103.35   5,117,807.45     7,914,212.88     2,110,296.19     10,586,500.00   22.75           9,714,500.00     
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี้ทํางาน 1,400.00             8,700.00             -                    -                   -                    -               5,000.00            
โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 7,700.00             -                    -                    -                   -                    -               -                   
โต๊ะเอนกประสงค์ 18,000.00           -                    -                    -                   -                    -               -                   
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 3,500.00             -                    -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องดูดฝุ่น -                    15,000.00           -                    -                   -                    -               -                   
ตู้เหล็กลิ้นชัก 4 ชั้น -                    4,000.00             -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องปรับอากาศ -                    -                    -                    -                   46,000.00           -               -                   
เครื่องโทรศัพท์ -                    -                    -                    -                   -                    100.00 4,500.00            
เครื่องโทรสาร -                    -                    -                    -                   -                    100.00       18,000.00          

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์โดยสาร -                    -                    -                    -                   -                    100.00       1,294,000.00      

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดเครื่องขยายเสียงติดรถประชาสัมพันธ์ 43,900.00           -                    -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องบันทึกเสียง 17,800.00           -                    -                    -                   -                    -               -                   

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล -                 -                 -                 -                -                 100.00          82,000.00       
กล้องถ่ายภาพนิ่ง -                    -                    71,000.00           -                   -                 (100.00)         -                   
เครื่องเล่นสื่อดิจิตอล -                    -                    59,800.00           -                   -                 (100.00)         -                   
เครื่องรับสัญญาณกระจายเสียงไร้สาย -                    -                    -                    518,000.00         520,000.00         -               -                   
ขาตั้งกล้อง -                    -                    -                    -                   -                    100.00          7,500.00            
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เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ -                    -                    -                    -                   -                    100.00          39,000.00          
ค่าเฟรมภาพ -                    -                    -                    -                   -                    100.00          69,800.00          

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ 15,000.00           -                    -                    -                   22,000.00           100 69,000.00          
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค -                    18,400.00           -                    -                   25,000.00           -               -                   
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ขาว/ดํา 11,460.00           -                    -                    -                   -                    100.00          7,400.00            
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์สี 22,690.00           -                    -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องสํารองไฟ 1,780.00             1,780.00             -                    -                   -                    100.00          6,200.00            

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 222,962.45         100,574.78         87,537.68           97,473.10          120,000.00         37.08            120,000.00         
                                                     รวมค่าครุภัณฑ์ 366,192.45        148,454.78        218,337.68        615,473.10       733,000.00        688.87         1,722,400.00     
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล -                    -                    -                    -                   2,500,000.00       -               -                   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงชื่ออาคารสํานักงานเทศบาลฯและปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยรอบ -                    1,047,000.00       -                    -                   -                    -               -                   

โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบจอ LED FULL
 COLOR -                    -                    -                    -                   5,000,000.00       -               -                   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    25,200.00           39,900.00           9,800.00            100,000.00         1,052.88        460,000.00         

                                       รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                  1,072,200.00     39,900.00          9,800.00           7,600,000.00     1,052.88      460,000.00       
                                                        รวมงบลงทุน 366,192.45        1,220,654.78     258,237.68        625,273.10       8,333,000.00     745.11         2,182,400.00     
                                              รวมงานบริหารทั่วไป 29,731,484.21   20,732,295.68    23,692,255.78    14,658,391.05   34,741,500.00   20.45           28,537,100.00   
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 718,695.00         813,789.28         1,073,026.79       918,830.00         1,050,000.00       16.49            1,250,000.00      
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 66,000.84           169,910.00         137,660.00         99,770.00          144,000.00         1.70              140,000.00         
เงินประจําตําแหน่ง -                    -                    -                    -                   - -               -                   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 128,160.00         64,080.00           64,080.00           81,000.00          108,000.00         68.54            108,000.00         
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 44,640.00           43,920.00           43,920.00           -                   - (72.68)           12,000.00          

                                         รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 957,495.84        1,091,699.28     1,318,686.79     1,099,600.00     1,302,000.00     14.51           1,510,000.00     
                                                      รวมงบบุคลากร 957,495.84        1,091,699.28     1,318,686.79     1,099,600.00     1,302,000.00     14.51           1,510,000.00     
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 72,000.00           11,290.00           4,400.00             -                   60,000.00           (100.00)         -                   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,600.00             5,760.00             -                    -                   15,000.00           100.00 15,000.00          
ค่าเช่าบ้าน 23,400.00           28,350.00           40,500.00           27,000.00          36,000.00           (11.11)           36,000.00          
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,874.00             2,837.00             2,200.00             2,400.00            10,000.00           354.55          10,000.00          
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 13,229.00           7,830.00             4,290.00             -                   - (100.00)         -                   

                                                      รวมค่าตอบแทน 115,103.00        56,067.00          51,390.00          29,400.00         121,000.00        18.70           61,000.00         
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 26,965.00           45,520.00           30,200.00           8,050.00            100,000.00         131.79          70,000.00          

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 32,923.00           86,421.00           98,430.00           68,306.00          150,000.00         1.60              100,000.00         
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,180.00             12,660.00           8,750.00             1,100.00            35,000.00           300.00          35,000.00          
                                                        รวมค่าใช้สอย 65,068.00         144,601.00        137,380.00        77,456.00         285,000.00        49.22           205,000.00       
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 11,834.00           41,140.00           47,020.00           45,975.00          150,000.00         112.68          100,000.00         
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                    -                    320.00               -                   10,000.00           1,462.50        5,000.00            
วัสดุงานบ้านงานครัว -                    -                    -                    -                   10,000.00           100.00 5,000.00            
วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,330.00           10,580.00           22,980.00           15,680.00          80,000.00           204.61          70,000.00          

                                                          รวมค่าวัสดุ 35,164.00         51,720.00          70,320.00          61,655.00         250,000.00        155.97         180,000.00       
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์ 3,457.17             3,328.77             2,769.16             2,423.55            12,000.00           333.34          12,000.00          

                                              รวมค่าสาธารณูปโภค 3,457.17           3,328.77           2,769.16           2,423.55           12,000.00         333.34         12,000.00         
                                                  รวมงบดําเนินงาน 218,792.17        255,716.77        261,859.16        170,934.55       668,000.00        74.90           458,000.00       
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี้ 1,400.00             -                    -                    -                   -                    -               5,000.00            
โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ -                    17,100.00           -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องโทรศัพท์ -                    -                    -                    -                   -                    100.00          3,000.00            

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ -                    -                    47,200.00           -                   44,000.00           (100.00)         -                   
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ -                    -                    -                    -                   11,000.00           -               -                   
เครื่องสํารองไฟ 1,780.00             -                    -                    -                   3,000.00             -               -                   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -                    -                    -                    -                   20,000.00           100.00          20,000.00          
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                                                     รวมค่าครุภัณฑ์ 3,180.00           17,100.00          47,200.00          -                  78,000.00         (40.68)         28,000.00         
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    -                    -                    -                   60,000.00           100.00          50,000.00          

                                       รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                  -                   -                   -                  60,000.00         100.00 50,000.00         
                                                        รวมงบลงทุน 3,180.00           17,100.00          47,200.00          -                  138,000.00        65.25           78,000.00         
                              รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,179,468.01     1,364,516.05     1,627,745.95     1,270,534.55     2,108,000.00     25.70           2,046,000.00     
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 3,393,016.96       3,560,334.52       3,494,130.65       2,916,324.85      4,638,100.00       40.32            4,903,000.00      
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 310,148.85         306,183.87         301,441.78         157,680.00         265,100.00         (12.06)           265,100.00         
เงินประจําตําแหน่ง 51,320.46           67,200.00           67,200.00           50,400.00          67,200.00           -               67,200.00          
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 303,336.00         192,360.00         194,220.00         172,890.00         212,700.00         18.13            229,440.00         
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา -                    3,840.00             5,126.00             -                   - (100.00)         -                   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 959,971.22         959,442.96         961,027.74         1,168,838.71      1,728,000.00       99.79            1,920,000.00      
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 334,242.00         657,596.00         658,682.00         -                   - (70.85)           192,000.00         

                                         รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,352,035.49     5,746,957.35     5,681,828.17     4,466,133.56     6,911,100.00     33.35           7,576,740.00     
                                                     รวมงบบุคลากร 5,352,035.49     5,746,957.35     5,681,828.17     4,466,133.56     6,911,100.00     33.35           7,576,740.00     
                                                    งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 352,000.00         63,947.94           -                    -                   398,000.00         100.00          50,000.00          
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 286,340.00         329,970.00         466,340.00         199,870.00         300,000.00         (46.39)           250,000.00         
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ค่าเช่าบ้าน 12,500.00           18,500.00           27,600.00           1,950.00            30,000.00           8.70              30,000.00          
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 34,017.00           35,474.00           47,255.00           56,106.00          150,000.00         217.43          150,000.00         
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,367,441.00       645,525.00         30,185.00           -                   - (100.00)         -                   

                                                     รวมค่าตอบแทน 2,052,298.00     1,093,416.94     571,380.00        257,926.00       878,000.00        (15.99)         480,000.00       
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 53,399.00           21,720.00           36,000.00           117,209.68         327,000.00         669.44          277,000.00         

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 57,840.00           137,378.70         65,348.00           99,627.00          150,000.00         83.63            120,000.00         
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการชําระภาษี 70,000.00           -                    -                    -                   -                    -               -                   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 19,080.01           48,366.93           19,450.00           7,160.00            50,000.00           157.07          50,000.00          
                                                        รวมค่าใช้สอย 200,319.01        207,465.63        120,798.00        223,996.68       527,000.00        270.04         447,000.00       
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 230,692.80         162,735.00         180,394.70         70,147.05          300,000.00         38.59            250,000.00         
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,940.00             2,730.00             2,440.00             -                   3,000.00             22.95            3,000.00            
วัสดุงานบ้านงานครัว -                    1,480.00             2,325.00             3,930.00            4,000.00             72.04            4,000.00            
วัสดุก่อสร้าง 2,360.00             -                    -                    -                   -                    -               -                   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,200.00             620.00               7,000.00             -                   20,000.00           185.71          20,000.00          
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25,057.50           48,496.30           39,051.30           38,928.51          60,000.00           53.64            60,000.00          
วัสดุคอมพิวเตอร์ 69,163.00           48,550.00           47,140.00           45,650.00          50,000.00           (15.15)           40,000.00          

                                                    รวมค่าวัสดุ 333,413.30        264,611.30        278,351.00        158,655.56       437,000.00        35.44           377,000.00       
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์ 18,998.56           19,418.28           20,747.26           10,663.46          36,000.00           73.52            36,000.00          
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม -                    -                    -                    9,808.45            10,000.00           100 16,000.00          
                                              รวมค่าสาธารณูปโภค 18,998.56         19,418.28          20,747.26          20,471.91         46,000.00         150.64         52,000.00         
                                                   รวมงบดําเนินการ 2,605,028.87     1,584,912.15     991,276.26        661,050.15       1,888,000.00     36.79           1,356,000.00     
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี้ทํางาน -                    4,500.00             -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องปรับอากาศ 28,400.00           33,400.00           -                    28,000.00          28,000.00           100.00          23,000.00          

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ 39,000.00           -                    -                    -                   -                    -               -                   

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 9,000.00             -                    -                    -                   -                    -               -                   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ -                    -                    22,000.00           -                   44,000.00           109.09          46,000.00          
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ -                    100,000.00         -                    -                   11,000.00           100.00          7,300.00            
เครื่องสํารองไฟ -                    3,500.00             8,500.00             -                   9,000.00             (27.06)           6,200.00            
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค -                    -                    -                    -                   -                    100.00          17,000.00          

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 44,247.50           -                    18,980.00           12,880.00          50,000.00           163.44          50,000.00          
                                                      รวมค่าครุภัณฑ์ 120,647.50        141,400.00        49,480.00          40,880.00         142,000.00        202.14         149,500.00       
                                                         รวมงบลงทุน 120,647.50        141,400.00        49,480.00          40,880.00         142,000.00        202.14         149,500.00       
                                            รวมงานบริหารงานคลัง 8,077,711.86     7,473,269.50     6,722,584.43     5,168,063.71     8,941,100.00     35.10           9,082,240.00     
                                     รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 38,988,664.08   29,570,081.23    32,042,586.16    21,096,989.31   45,790,600.00   23.79           39,665,340.00   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 86,440.48           132,900.00         202,227.00         340,650.00         458,500.00         147.25          500,000.00         
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 14,136.00           14,520.00           3,405.00             14,850.00          - 481.50          19,800.00          
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 181,560.00         256,320.00         229,275.48         297,000.00         432,100.00         88.42            432,000.00         
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 63,960.00           175,680.00         157,143.00         -                   - (69.45)           48,000.00          

                                         รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 346,096.48        579,420.00        592,050.48        652,500.00       890,600.00        68.87           999,800.00       
                                                      รวมงบบุคลากร 346,096.48        579,420.00        592,050.48        652,500.00       890,600.00        68.87           999,800.00       
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 109,516.13         46,090.00           36,000.00           12,000.00          132,000.00         (100.00)         -                   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 26,610.00           9,160.00             21,600.00           9,600.00            15,000.00           (30.56)           15,000.00          
ค่าเช่าบ้าน -                    -                    16,800.00           45,300.00          30,000.00           307.14          68,400.00          
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -                    -                    -                    -                   10,000.00           100.00          10,000.00          
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,415.00             -                    -                    -                   - -               -                   

                                                     รวมค่าตอบแทน 138,541.13        55,250.00          74,400.00          66,900.00         187,000.00        25.54           93,400.00         
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -                    -                    -                    -                   2,400,000.00       100.00          2,400,000.00      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -                    34,468.00           -                    -                   30,000.00           100.00          30,000.00          
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ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินของประชาชนและ
ทรัพย์สินสาธารณะ 2,083,065.00       2,094,354.00       2,394,000.00       1,600,000.00      -                    (100.00)         -                   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,259.55             1,600.00             -                    -                   50,000.00           100.00          50,000.00          
                                                        รวมค่าใช้สอย 2,084,324.55     2,130,422.00     2,394,000.00     1,600,000.00     2,480,000.00     3.59            2,480,000.00     
ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,600.00             35,530.00           -                    11,400.00          15,000.00           100.00          15,000.00          
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,330.00           15,260.00           4,581.00             22,639.00          35,000.00           664.03          35,000.00          
วัสดุการเกษตร -                    -                    -                    -                   10,000.00           100.00          10,000.00          

                                                           รวมค่าวัสดุ 39,930.00         50,790.00          4,581.00           34,039.00         60,000.00         1,209.76      60,000.00         
                                                    รวมงบดําเนินงาน 2,262,795.68     2,236,462.00     2,472,981.00     1,700,939.00     2,727,000.00     6.49            2,633,400.00     
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด -                    -                    983,860.00         -                   -                    (100.00)         -                   

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 8,520.00             -                    -                    -                   -                    -               -                   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -                    -                    47,465.20           -                   -                    (36.80)           30,000.00          
                                                      รวมค่าครุภัณฑ์ 8,520.00           -                   1,031,325.20     -                  -                  (97.09)         30,000.00         
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างจุดพักบริการประชาชน บริเวณถนนทรายทอง 2 -                    -                    99,000.00           -                   -                    (100.00)         -                   
                                  รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                  -                   99,000.00          -                  -                  (100.00)        -                  

                                                         รวมงบลงทุน 8,520.00           -                   1,130,325.20     -                  -                  (97.35)         30,000.00         
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                                                       รวมงานเทศกิจ 2,617,412.16     2,815,882.00     4,195,356.68     2,353,439.00     3,617,600.00     (12.68)         3,663,200.00     
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 811,500.00         702,600.00         346,901.00         213,030.00         280,500.00         23.95            430,000.00         
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 54,600.00           46,800.00           22,710.00           12,960.00          - (23.82)           17,300.00          
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 368,690.00         192,360.00         192,980.00         165,570.00         205,400.00         20.22            232,000.00         
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา 11,212.00           5,766.00             3,520.00             -                   - (100.00)         -                   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,880,775.52       1,966,210.46       1,981,719.92       2,467,689.36      3,456,100.00       107.09          4,104,000.00      
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 657,480.23         1,347,621.87       1,358,254.00       -                   - (66.43)           456,000.00         

                                        รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,784,257.75     4,261,358.33     3,906,084.92     2,859,249.36     3,942,000.00     34.13           5,239,300.00     

                                                     รวมงบบุคลากร 3,784,257.75     4,261,358.33     3,906,084.92     2,859,249.36     3,942,000.00     34.13           5,239,300.00     
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 412,000.00         94,052.00           3,600.00             -                   420,000.00         (100.00)         -                   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21,800.00           15,000.00           26,200.00           28,000.00          50,000.00           90.84            50,000.00          
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 28,250.00           2,650.00             1,000.00             12,000.00          40,000.00           3,900.00        40,000.00          
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 19,499.00           41,970.00           1,715.00             -                   - (100.00)         -                   

                                                     รวมค่าตอบแทน 481,549.00        153,672.00        32,515.00          40,000.00         510,000.00        176.80         90,000.00         
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -                    -                    -                    -                   20,000.00           100.00          344,000.00         

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 22,280.00           53,562.00           18,480.00           23,520.00          50,000.00           441.13          100,000.00         

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 35,689.00           -                    -                    -                   - -               -                   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 14,282.34           12,880.00           2,829.00             5,318.50            60,000.00           2,020.89        60,000.00          
                                                       รวมค่าใช้สอย 72,251.34         66,442.00          21,309.00          28,838.50         130,000.00        2,265.20      504,000.00       
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 11,123.00           11,705.00           9,600.00             14,111.00          20,000.00           56.25            15,000.00          
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,240.00             5,000.00             -                    6,960.00            20,000.00           100.00          20,000.00          
วัสดุงานบ้านงานครัว 4,890.00             -                    7,750.00             9,750.00            10,000.00           29.03            10,000.00          
วัสดุก่อสร้าง -                    -                    13,804.00           -                   5,000.00             (63.78)           5,000.00            
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 92,731.60           80,599.00           36,389.00           34,595.00          100,000.00         174.81          100,000.00         
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 147,492.00         149,387.16         157,382.28         124,082.24         150,000.00         27.08            200,000.00         
วัสดุเครื่องแต่งกาย 54,360.00           58,500.00           60,000.00           11,400.00          60,000.00           -               60,000.00          
วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,760.00             4,760.00             4,560.00             -                   7,000.00             53.51            7,000.00            
วัสดุเครื่องดับเพลิง 79,445.00           76,075.00           78,200.00           54,400.00          100,000.00         27.88            100,000.00         

                                                         รวมค่าวัสดุ 402,041.60        386,026.16        367,685.28        255,298.24       472,000.00        40.61           517,000.00       
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 55,961.89           65,072.87           63,750.54           52,649.01          72,000.00           12.94            72,000.00          
ค่าน้ําประปา 9,641.95             7,870.99             6,798.25             5,687.60            10,000.00           47.10            10,000.00          
ค่าบริการโทรศัพท์ 5,540.93             4,144.39             2,632.85             2,446.82            10,000.00           89.91            5,000.00            
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,575.60             7,575.60             6,944.30             5,681.70            10,000.00           44.00            10,000.00          

                                             รวมค่าสาธารณูปโภค 78,720.37         84,663.85          80,125.94          66,465.13         102,000.00        21.06           97,000.00         
                                                  รวมงบดําเนินการ 1,034,562.31     690,804.01        501,635.22        390,601.87       1,214,000.00     140.81         1,208,000.00     
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี้เคาวน์เตอร์ 2,300.00         -                 -                 -                -                 -               -                

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เรือไฟเบอร์กลาส -                    -                    -                    80,000.00          80,000.00           100.00          -                   
เครื่องวินซ์ไฟฟ้า -                    -                    -                    -                   -                    100.00          94,000.00          

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องรับส่งวิทยุฯ -                    -                    28,000.00           -                   -                    (100.00)         -                   

ครุภัณฑ์อื่นๆ
เครื่องช่วยหายใจแบบสะพายหลังพร้อมถังอากาศ 199,000.00         -                    -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องสูบน้ําแบบหาบหาม -                    400,000.00         -                    -                   -                    -               -                   
เลื่อยโซ่ยนต์ -                    -                    44,000.00           -                   -                    (100.00)         -                   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 64,585.20           213,079.51         269,602.19         65,193.22          300,000.00         11.28            300,000.00         
                                                    รวมค่าครุภัณฑ์ 265,885.20        613,079.51        341,602.19        145,193.22       380,000.00        15.34           394,000.00       
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่างๆ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย -                    497,000.00         -                    -                   -                    -               -                   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 23,000.00           -                    -                    -                   10,000.00           100.00          30,000.00          

                                รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 23,000.00         497,000.00        -                   -                  10,000.00         100 30,000.00         
                                                       รวมงบลงทุน 288,885.20        1,110,079.51     341,602.19        145,193.22       390,000.00        24.12           424,000.00       
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            รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 5,107,705.26     6,062,241.85     4,749,322.33     3,395,044.45     5,546,000.00     44.68           6,871,300.00     
                       รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 7,725,117.42     8,878,123.85     8,944,679.01     5,748,483.45     9,163,600.00     17.77           10,534,500.00   
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 2,241,208.00       2,455,282.36       3,062,013.49       2,365,581.70      4,035,350.00       77.72            5,441,900.00      
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 264,430.00         359,396.14         405,082.84         211,138.33         665,600.00         64.31            665,600.00         
เงินประจําตําแหน่ง 134,400.00         165,357.14         187,200.00         50,400.00          330,200.00         76.39            330,200.00         
เงินวิทยฐานะ -                    -                    -                    -                   -                    100.00 388,800.00         
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 961,200.00         1,008,192.00       1,014,600.00       1,208,903.00      2,160,000.00       112.89          2,160,000.00      
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 334,800.00         691,008.00         695,400.00         -                   - (72.39)           192,000.00         

                                        รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,936,038.00     4,679,235.64     5,364,296.33     3,836,023.03     7,191,150.00     71.10           9,178,500.00     
                                                     รวมงบบุคลากร 3,936,038.00     4,679,235.64     5,364,296.33     3,836,023.03     7,191,150.00     71.10           9,178,500.00     
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 258,193.00         81,450.00           40,300.00           10,900.00          530,000.00         73.70            70,000.00          
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 25,000.00           28,780.00           29,660.00           -                   30,000.00           1.15              30,000.00          
ค่าเช่าบ้าน 71,400.00           63,600.00           48,000.00           39,000.00          80,000.00           250.00          168,000.00         
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,848.00             8,711.00             8,537.00             25,440.00          20,000.00           368.55          40,000.00          
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 30,368.00           321,283.00         6,760.00             -                   - (100.00)         -                   

                                                   รวมค่าตอบแทน 393,809.00        503,824.00        133,257.00        75,340.00         660,000.00        131.13         308,000.00       
ค่าใช้สอย
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -                    38,087.50           38,286.11           27,199.40          100,000.00         161.19          100,000.00         

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 159,867.00         183,166.60         317,615.00         141,552.00         300,000.00         (5.55)             300,000.00         

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 42,466.33           53,012.79           42,944.93           17,431.45          200,000.00         365.71          200,000.00         
                                                     รวมค่าใช้สอย 202,333.33        274,266.89        398,846.04        186,182.85       600,000.00        50.43           600,000.00       
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 45,090.10           56,299.55           91,804.00           26,057.05          100,000.00         (23.75)           70,000.00          
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                    6,050.00             2,440.00             -                   10,000.00           309.84          10,000.00          
วัสดุงานบ้านงานครัว 9,950.00             18,730.00           19,970.00           -                   20,000.00           0.15              20,000.00          
วัสดุก่อสร้าง -                    3,540.00             -                    32,095.00          20,000.00           100.00          40,000.00          
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 36,860.00           29,050.00           16,000.00           3,200.00            70,000.00           337.50          70,000.00          
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 301,692.63         273,575.18         278,974.30         195,584.61         300,000.00         7.54              300,000.00         
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                    -                    -                    -                   10,000.00           100.00          10,000.00          
วัสดุเครื่องแต่งกาย -                    -                    180,000.00         -                   - (100.00)         -                   
วัสดุคอมพิวเตอร์ 62,250.00           59,770.00           59,600.00           33,920.00          70,000.00           17.45            70,000.00          
วัสดุอื่น -                    -                    -                    -                   10,000.00           -               -                   

                                                          รวมค่าวัสดุ 455,842.73        447,014.73        648,788.30        290,856.66       610,000.00        (9.06)           590,000.00       
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 808,403.32         1,079,742.02       1,165,900.27       1,298,258.78      2,400,000.00       80.12            2,100,000.00      
ค่าน้ําประปา 425,096.96         525,323.87         430,514.43         363,469.56         700,000.00         62.60            700,000.00         
ค่าบริการโทรศัพท์ 15,045.73           11,886.05           10,433.39           8,706.85            30,000.00           43.77            15,000.00          
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 17,667.68           17,697.80           8,859.60             6,644.70            30,000.00           69.31            15,000.00          
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                                              รวมค่าสาธารณูปโภค 1,266,213.69     1,634,649.74     1,615,707.69     1,677,079.89     3,160,000.00     75.16           2,830,000.00     
                                                   รวมงบดําเนินการ 2,318,198.75     2,859,755.36     2,796,599.03     2,229,459.40     5,030,000.00     54.76           4,328,000.00     
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี้บุนวม -                    50,000.00           -                    -                   -                    -               -                   
เก้าอี้พลาสติกอย่างหนา 75,000.00           88,000.00           -                    -                   -                    -               -                   
เก้าอี้หนังมีพนักพิง -                    3,300.00             -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องดูดฝุ่น (ศูนย์ฯ เทศบาล) -                    15,000.00           -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องปรับอากาศ -                    33,400.00           -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องปรับอากาศ (ท.๓) -                    259,800.00         -                    -                   -                    -               -                   
ตู้ไม้เก็บอุปกรณ์ -                    90,000.00           -                    -                   -                    -               -                   
ตู้ไม้เก็บเอกสาร -                    25,000.00           -                    -                   -                    -               -                   
ตู้ยา -                    5,000.00             -                    -                   -                    -               -                   
ตู้เสื้อผ้า -                    11,000.00           40,000.00           -                   88,200.00           (100.00)         -                   
ตู้เหล็ก -                    20,000.00           -                    -                   10,000.00           -               -                   
ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก -                    -                    -                    -                   14,550.00           -               -                   
โต๊ะ-เก้าอี้ครู -                    147,000.00         69,500.00           -                   -                    (100.00)         -                   
โต๊ะพับเอนกประสงค์ -                    -                    71,400.00           -                   -                    (100.00)         -                   
โต๊ะหมู่บูชา และที่กราบ 5,000.00             -                    -                    -                   -                    -               -                   
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ -                    -                    6,600.00             -                   -                    (100.00)         -                   
พัดลมเพดาน (ศูนย์ฯ เทศบาล) 144,300.00         39,100.00           -                    -                   -                    -               -                   
ม่านบังตาชนิดพับ -                    2,000.00             -                    -                   -                    -               -                   
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ชั้นวางเอกสาร -                    -                    -                    -                   3,000.00             -               -                   
ชุดรับแขก -                    -                    -                    -                   40,000.00           -               -                   
โต๊ะ-เก้าอี้สําหรับโรงอาหาร -                    -                    -                    140,000.00         140,000.00         -               -                   
โต๊ะหมู่บูชาหน้าสิบ ชุดเก้าลงลักปิดทอง -                    -                    -                    -                   35,000.00           -               -                   
เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล -                    -                    -                    -                   -                    100.00          130,000.00         

ครุภัณฑ์การศึกษา
จักรเย็บผ้าฝีเข็มตรงพร้อมโต๊ะและขา -                    -                    15,000.00           -                   -                    (100.00)         -                   
เก้าอี้นักเรียนเดี่ยว 80,000.00           -                    -                    -                   -                    -               -                   
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ท.3) -                    276,000.00         -                    -                   -                    -               -                   
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ท.4) -                    85,000.00           -                    -                   -                    -               -                   
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับอนุบาล (ท.4) -                    88,800.00           -                    -                   -                    -               -                   
โต๊ะเรียนอนุบาล 104,300.00         -                    -                    -                   -                    -               -                   
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 239,965.00         -                    -                    -                   -                    -               -                   
โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ 50,000.00           -                    -                    -                   -                    -               -                   
ตู้เสื้อผ้า 10,000.00           -                    -                    -                   -                    -               -                   
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา -                    -                    -                    -                   500,000.00         -               -                   
จักรเย็บผ้าชนิดคอมพิวเตอร์ -                    -                    -                    15,000.00          15,000.00           -               -                   
โต๊ะ-เก้าอี้ครู -                    -                    -                    35,000.00          35,000.00           100.00          160,000.00         
โต๊ะโรงอาหาร -                    -                    -                    420,000.00         420,000.00         -               

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายเสียง -                    35,000.00           -                    -                   -                    100.00          100,000.00         
เครื่องขยายเสียงพกพา 15,000.00           -                    22,000.00           -                   -                    (100.00)         -                   
เครื่องเล่นดีวีดี -                    -                    -                    59,800.00          60,000.00           -               -                   
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ -                    -                    65,160.00           -                   -                    (100.00)         -                   
จอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า -                    -                    11,500.00           -                   -                    (100.00)         -                   
โทรทัศน์สีจอแบน (ท.๒) -                    12,000.00           -                    -                   -                    -               -                   
โทรทัศน์ -                    -                    -                    259,900.00         260,000.00         -               210,000.00         
กล้องดิจิตอล -                    -                    -                    -                   -                    100.00          30,000.00          

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น 29,000.00           -                    -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องทําน้ําเย็น -                    244,800.00         -                    -                   -                    -               -                   

ครุภัณฑ์กีฬา
อุปกรณ์เครื่องออกกําลังกายภายในร่ม 399,000.00         -                    -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องเล่นสนาม -                    -                    -                    -                   -                    100.00          1,000,000.00      

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต -                    380,000.00         -                    -                   -                    -               -                   
กลองมาร์ชชิง -                    -                    -                    -                   -                    100.00          38,000.00          
เครื่องดนตรีทรัมเปต -                    -                    -                    -                   -                    100.00          132,000.00         

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค -                    145,600.00         -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องปริ้นเตอร์ -                    4,280.00             -                    -                   -                    100.00          32,000.00          
เครื่องคอมพิวเตอร์ -                    -                    -                    -                   440,000.00         -               -                   
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ -                    -                    -                    -                   16,500.00           -               -                   
เครื่องสํารองไฟ -                    -                    -                    -                   60,000.00           -               -                   
จอคอมพิวเตอร์ -                    -                    -                    -                   7,000.00             -               -                   
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ค่าบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 60,573.42           464,212.23         42,492.31           121,673.84         200,000.00         370.67          200,000.00         
                                                     รวมค่าครุภัณฑ์ 1,212,138.42     2,524,292.23     343,652.31        1,051,373.84     2,344,250.00     491.30         2,032,000.00     
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่างๆ
ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างห้องเรียนอนุบาล (ท.1) -                    72,000.00           -                    -                   -                    -               -                   
ทาสีอาคารเรียน 1,2,3 (ท.1) -                    387,000.00         -                    -                   -                    -               -                   
ก่อสร้างห้องสุขา (ท.1) 746,400.00         -                    -                    -                   -                    -               -                   
ปรับปรุงโรงอาหาร (ท.1) 36,000.00           -                    -                    -                   -                    -               -                   
ก่อสร้างกันสาดอาคารศรีตรัง (ท.3) 58,000.00           -                    -                    -                   -                    -               -                   
ปรับปรุงอาคารกระดังงา (ท.3) 250,000.00         -                    -                    -                   -                    -               -                   
ปูกระเบื้องหน้าอาคารมรกต (ท.4) 85,000.00           -                    -                    -                   -                    -               -                   
ปูกระเบื้องพื้นข้างห้องประชุมบุษราคม (ท.4) 128,500.00         -                    -                    -                   -                    -               -                   

ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารออกกําลังกาย บริเวณสนามกีฬา
มหาราช 630,000.00         -                    -                    -                   -                    -               -                   
ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารวาสนา (ท.3) -                    99,900.00           -                    -                   -                    -               -                   
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ข้างโรงอาหาร -                    -                    600,000.00         -                   -                    (100.00)         -                   
โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า/แปรงฟัน ข้างอาคารมรกต -                    -                    73,000.00           -                   -                    (100.00)         -                   
โครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียนนพรัตน์ -                    -                    479,000.00         -                   -                    (100.00)         -                   

ก่อสร้างห้องน้ําอนุบาล (ท.2) -                    -                    300,000.00         -                   -                    (100.00)         -                   
โครงการทาสีอาคารศรีตรัง -                    -                    348,000.00         -                   -                    (100.00)         -                   
โครงการทาสีอาคารห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 4 -                    -                    77,000.00           -                   -                    (100.00)         -                   
โครงการปรับปรุงปูตัวหนอนรอบอาคารชงโค -                    -                    99,000.00           -                   -                    (100.00)         -                   
ซ่อมแซมฝาผนังและทาสีอาคารเรียนโยทะกา (ท.3) -                    248,000.00         -                    -                   -                    -               -                   
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ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนมรกต (ท.4) -                    262,000.00         -                    -                   -                    -               -                   
ติดตั้งกันสาดหลังคาโค้งสังกะสี -                    159,200.00         -                    -                   -                    -               -                   
ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารทับทิม (ท.4) -                    440,000.00         -                    -                   -                    -               -                   
ปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนไพลิน (ท.4) -                    279,000.00         -                    -                   -                    -               -                   
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนมรกต -                    -                    -                    -                   -                    100.00          293,000.00         
โครงการติดตั้งกันสาดเชื่อมต่อหน้าอาคารเรียน 1 -                    -                    -                    -                   -                    100.00          95,000.00          
โครงการทําหลังคามุงแผ่นโพลีคาร์บอร์เนต -                    -                    -                    -                   -                    100.00          137,000.00         

โครงการทําหลังคาเหล็กรีดลอนอาคารโยทะกาถึงอาคารปาริ
ชาติ -                    -                    -                    -                   -                    100.00          371,300.00         
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา  หน้าต่าง  ฝ้าอาคารเรียน 2 -                    -                    -                    -                   -                    100.00          198,900.00         
โครงการปรับปรุงรางน้ําบริเวณโรงอาหาร -                    -                    -                    -                   -                    100.00          36,600.00          

โครงการปรับปรุงห้องน้ํานักเรียนอาคารบานบุรี กับอาคาร
ศรีตรัง 6 ห้อง -                    -                    -                    -                   -                    100.00          243,400.00         
โครงการปูกระเบื้องอาคารศรีตรัง -                    -                    -                    -                   -                    100.00          670,000.00         
โครงการปูกระเบื้องอาคารอนุบาล -                    -                    -                    -                   -                    100.00          210,000.00         
โครงการปูพื้นกระเบื้องและติดตั้งหลังคาหน้าโรงอาหาร -                    -                    -                    -                   -                    100.00          233,000.00         
โครงการติดตั้งกันสาดและรางน้ําอาคารเรียนทับทิม -                    -                    -                    -                   -                    100.00          240,000.00         
โครงการทาสีอาคารบานบุรี   โรงเรียนเทศบาล 3 -                    -                    -                    -                   -                    100.00          631,000.00         
โครงการปรับปรุงอาคารพลศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 -                    -                    -                    -                   -                    100.00          283,000.00         

โครงการติดตั้งเหล็กดัด และกระจกซ่อมแสงอาคารเรียน 2 ชั้น -                    -                    -                    -                   -                    100.00          94,400.00          

โครงการติดตั้งปล่องระบายควันโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 -                    -                    -                    -                   -                    100.00          65,000.00          

22



ปี 2558
ณ 30 มิ.ย.58

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 1 -                    -                    -                    -                   -                    100.00          313,600.00         
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามกีฬา
มหาราช -                    -                    8,600,000.00       -                   -                    (100.00)         -                   

โครงการก่อสร้างกันสาด ประตูห้องเรียนและประตูห้องน้ํา
ของอาคารเรียน 3 -                    -                    -                    -                   217,000.00         -               -                   

โครงการก่อสร้างกันสาดระหว่างอาคารเรียนนพรัตน์และ
อาคารพลศึกษา -                    -                    -                    -                   300,000.00         -               -                   

โครงการก่อสร้างจัดทําฝาเหล็กครอบทางระบายน้ําภายใน
โรงเรียน -                    -                    -                    45,000.00          45,000.00           -               -                   
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 -                    -                    -                    -                   9,000,000.00       -               -                   
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 -                    -                    -                    -                   4,500,000.00       -               -                   

โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมภายในสนามกีฬามหาราช -                    -                    -                    -                   2,890,000.00       -               -                   
โครงการจัดสร้างฝากั้นห้องอนุบาล 1 และ 2 -                    -                    -                    52,000.00          52,000.00           -               -                   
โครงการทาสีรั้วพร้อมประตูรั้ว -                    -                    -                    20,000.00          20,000.00           -               -                   
โครงการปรับปรุงพื้นที่ฟุตบาทหน้าห้องสมุด -                    -                    -                    -                   102,000.00         -               -                   

โครงการปรับปรุงอาคารบานบุรี ปูพื้นกระเบื้องอาคารบานบุรี -                    -                    -                    -                   670,000.00         -               -                   

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนนพรัตน์ปูพื้นกระเบื้องหน้า
ระเบียงและบันได -                    -                    -                    -                   156,000.00         -               -                   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียนอนุบาล 3,200,000.00       -                    -                    -                   -                    -               -                   
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ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 495,000.00         -                    -                    -                   -                    -               -                   
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 33,000.00           118,800.00         -                    -                   100,000.00         100.00          1,100,000.00      

                                       รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,661,900.00     2,065,900.00     10,576,000.00    117,000.00       18,052,000.00   (50.69)         5,215,200.00     
                                                        รวมงบลงทุน 6,874,038.42     4,590,192.23     10,919,652.31    1,168,373.84     20,396,250.00   (33.63)         7,247,200.00     
                        รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 13,128,275.17   12,129,183.23    19,080,547.67    7,233,856.27     32,617,400.00   8.77            20,753,700.00   
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน -                    28,552,972.65     32,554,156.91     25,423,537.78     38,970,620.00     37.03            44,608,210.00     
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน -                    3,837,466.48       5,341,721.83       4,748,119.37      2,092,400.00       (38.36)           3,292,560.00      
เงินวิทยฐานะ -                    1,814,400.00       2,549,656.67       2,791,462.27      3,410,400.00       79.22            4,569,600.00      
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา -                    855,420.00         894,360.00         816,040.00         1,386,000.00       56.54            1,400,000.00      
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา -                    -                    -                    7,675.00            39,620.00           100.00          39,620.00          
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 417,000.00         564,680.00         1,069,660.00       740,255.00         830,600.00         27.89            1,368,000.00      
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 178,200.00         -                    377,420.00         91,435.00          311,440.00         (52.31)           180,000.00         
เงินอื่นๆ -                    -                    -                    -                   4,650,000.00       100.00          4,860,000.00      

                                        รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 595,200.00        35,624,939.13    42,786,975.41    34,618,524.42   51,691,080.00   40.97           60,317,990.00   
                                                     รวมงบบุคลากร 595,200.00        35,624,939.13    42,786,975.41    34,618,524.42   51,691,080.00   40.97           60,317,990.00   
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 60,000.00           -                    31,500.00           21,700.00          108,000.00         175.56          86,800.00          
ค่าเช่าบ้าน -                    -                    -                    -                   100.00          840,000.00         
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -                    -                    -                    -                   100.00          527,570.00         
                                                    รวมค่าตอบแทน 60,000.00         -                   31,500.00          21,700.00         108,000.00        4,517.05      1,454,370.00     
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 939,535.00         -                    6,222.05             983,902.19         500,000.00         (100.00)         -                   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย -                    150,000.00         -                    -                   50,000.00           100.00          50,000.00          
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ Wireless Fidelity: WiFi -                    28,800.00           28,800.00           28,800.00          28,800.00           -               28,800.00          
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 80,000.00           80,000.00           80,000.00           80,000.00          80,000.00           -               80,000.00          
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน -                    -                    -                    320,000.00         320,000.00         -               -                   
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,980.00           86,220.00           191,210.00         46,604.00          286,000.00         49.57            286,000.00         
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา -                    -                    -                    200,000.00         200,000.00         -               -                   
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 240,000.00         300,000.00         400,000.00         400,000.00         400,000.00         -               400,000.00         
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน -                    80,000.00           200,000.00         200,000.00         200,000.00         -               200,000.00         

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการ
เรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา/พุทธขั้นพื้นฐาน 582,320.00         -                    -                    -                   -                    -               -                   
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 38,400.00           38,400.00           38,400.00           38,400.00          38,400.00           (100.00)         -                   
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล 8,374,600.00       7,766,200.00       11,920,000.00     11,888,000.00     10,124,000.00     2.68              12,240,000.00     
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา -                    -                    50,000.00           -                   50,000.00           -               50,000.00          

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองท้องถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น -                    -                    -                    -                   400,000.00         100.00          450,000.00         
ค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 491,400.00         491,400.00         638,400.00         772,800.00         772,800.00         10.53            705,600.00         
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โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) -                    -                    -                    -                   1,000,000.00       100.00          4,000,000.00      

โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัด โรงเรียนเทศบาล 80,000.00           80,000.00           80,000.00           100,000.00         100,000.00         (100.00)         -                   
โครงการอนุบาลสร้างสรรค์ 50,000.00           89,839.00           129,961.00         115,399.00         150,000.00         (100.00)         -                   
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน -                    -                    -                    -                   -                    100.00          1,439,250.00      
ค่าเครื่องแบบนักเรียน -                    -                    -                    -                   -                    100.00          1,066,140.00      
ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน -                    -                    -                    -                   -                    100.00          1,081,110.00      
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) -                    -                    -                    -                   -                    100.00          5,736,800.00      
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา -                    -                    -                    -                   -                    100.00          1,879,000.00      
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา -                    -                    -                    -                   -                    100.00          175,000.00         
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง -                    -                    -                    -                   -                    100.00          38,400.00          
ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับเด็กยากจน -                    -                    -                    -                   -                    100.00          682,000.00         
ค่าหนังสือเรียน -                    -                    -                    -                   -                    100.00          1,770,930.00      

                                                      รวมค่าใช้สอย 10,892,235.00   9,190,859.00     13,762,993.05    15,173,905.19   14,700,000.00   135.12         32,359,030.00   
ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม) 10,524,935.39     9,735,719.63       6,730,845.92       4,771,625.04      9,264,920.00       62.33            10,926,200.00     
วัสดุก่อสร้าง -                    -                    -                    -                   15,000.00           -               -                   
วัสดุกีฬา -                    -                    -                    -                   70,000.00           -               -                   
วัสดุการเรียนรู้ภาษาไทย 80,000.00           -                    -                    -                   -                    -               -                   

                                                          รวมค่าวัสดุ 10,604,935.39   9,735,719.63     6,730,845.92     4,771,625.04     9,349,920.00     62.33           10,926,200.00   

                                                   รวมงบดําเนินงาน 21,557,170.39   18,926,578.63    20,525,338.97    19,967,230.23   24,157,920.00   117.97         44,739,600.00   

งบลงทุน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ -                  -                   -                   -                  -                  100.00          800,000.00         

                                       รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                  -                   -                   -                  -                  100.00         800,000.00         

                                                        รวมงบลงทุน -                  -                   -                   -                  -                  100.00         800,000.00       
 งบเงินอุดหนุน
 เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 6,167,200.00       6,076,200.00       9,429,160.00       9,486,400.00      10,635,200.00     17.05            11,036,800.00     

                                                    รวมเงินอุดหนุน 6,167,200.00     6,076,200.00     9,429,160.00     9,486,400.00     10,635,200.00   17.05           11,036,800.00   
                                                 รวมงบเงินอุดหนุน 6,167,200.00     6,076,200.00     9,429,160.00     9,486,400.00     10,635,200.00   17.05           11,036,800.00   

                  รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 28,319,570.39   60,627,717.76    72,741,474.38    64,072,154.65   86,484,200.00   275.99         116,894,390.00 
งานระดับมัธยมศึกษา
งานบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน -                    4,250,500.00       4,438,955.00       3,184,681.28      7,865,000.00       28.95            5,724,000.00      
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน -                    351,030.00         609,340.00         535,524.90         498,000.00         (1.86)             598,000.00         
เงินวิทยฐานะ -                    350,000.00         444,500.00         440,006.45         1,092,000.00       145.67          1,092,000.00      
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,151,720.00       -                    -                    -                   -                    -               -                   
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 634,680.00         -                    -                    -                   -                    -               -                   
เงินอื่นๆ -                    -                    -                    -                   840,000.00         100.00          630,000.00         

                                        รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,786,400.00     4,951,530.00     5,492,795.00     4,160,212.63     10,295,000.00   46.45           8,044,000.00     
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                                                      รวมงบบุคลากร 2,786,400.00     4,951,530.00     5,492,795.00     4,160,212.63     10,295,000.00   46.45           8,044,000.00     
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 258,000.00         -                    -                    -                   -                    -               -                   

                                                    รวมค่าตอบแทน 258,000.00        -                   -                   -                  -                  -              -                  
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 304,175.00         -                    -                    -                   500,000.00         -               -                   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในการจัดการศึกษา         
แบบผสมผสาน 394,200.00         -                    -                    -                   -                    -               -                   
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน -                   100.00          400,400.00         
ค่าเครื่องแบบนักเรียน -                   100.00          204,750.00         
ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน -                   100.00          191,100.00         
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) -                   100.00          2,047,500.00      

ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศีกษา
ตอนต้น -                   100.00          300,000.00         
ค่าหนังสือเรียน -                   100.00          358,100.00         

                                                      รวมค่าใช้สอย 698,375.00        -                   -                   -                  500,000.00        100.00         3,501,850.00     
ค่าวัสดุ
วัสดุการศึกษา 379,000.00         -                    -                    -                   -                    -               -                   

                                                         รวมค่าวัสดุ 379,000.00        -                   -                   -                  -                  -               -                  
                                                 รวมงบดําเนินงาน 1,335,375.00     -                   -                   -                  500,000.00        100.00         3,501,850.00     
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                                       รวมงานระดับมัธยมศึกษา 4,121,775.00     4,951,530.00     5,492,795.00     4,160,212.63     10,795,000.00   110.20         11,545,850.00   
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -                    -                    -                    -                   -                    100.00          1,000,000.00      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายโครงการสอนดนตรี 90,900.00           -                    -                    -                   -                    -               -                   
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,062,619.00       1,053,750.20       1,369,822.06       938,621.00         1,879,000.00       (100.00)         -                   

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วน
ร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน -                    -                    -                    140,000.00         140,000.00         -               -                   

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผล
งานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 293,700.00         500,000.00         519,668.00         305,910.00         550,000.00         5.84              550,000.00         

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการและแข่งขัน            
ทักษะวิชาการเทศบาล 136,191.00         199,925.00         299,996.00         271,945.00         350,000.00         16.67            350,000.00         

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 79,800.00           37,000.00           176,332.00         75,000.00          175,000.00         (100.00)         -                   

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
และทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน ครูเทศบาล ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครูสอนศาสนาและบุคลากรทางการศึกษา -                    -                    669,790.00         510,600.00         600,000.00         4.51              700,000.00         

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 133,240.00         145,370.00         149,990.00         116,805.00         150,000.00         100.01          300,000.00         
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของครู
สอนศาสนา 288,340.00         -                    208,290.00         -                   200,000.00         (100.00)         -                   

โครงการจัดอบรมเข้าค่ายภาษาต่างประเทศให้นักเรียนใน
โรงเรียน -                    -                    -                    -                   100,000.00         100.00          100,000.00         
โครงการจัดอบรมผู้สอนคัมภีร์กุรอานในเขตเทศบาล 47,780.00           49,630.00           65,705.00           49,625.00          50,000.00           (23.90)           50,000.00          
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 503,196.00         518,500.00         674,419.00         558,000.00         1,100,000.00       255.27          2,396,000.00      
โครงการสอบคนเก่งในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 11,842.00           15,256.00           8,543.00             -                   50,000.00           485.27          50,000.00          
โครงการอบรมภาษามลายู -                    -                    -                    -                   50,000.00           100.00          50,000.00          
โครงการอบรมสัมมนาผู้นําทางศาสนาและทัศนศึกษาดูงาน -                    195,100.00         232,510.00         165,150.00         250,000.00         (100.00)         -                   

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการอบรม
ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ พัฒนาหลักสูตรและทัศนศึกษาดูงาน 486,720.00         468,800.00         -                    -                   -                    -               -                   

ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ 73,575.00           -                    -                    -                   -                    -               -                   

โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 
(ภาษาจีน) -                    -                    -                    -                   100.00          1,620,000.00      

โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัด โรงเรียนเทศบาล -                    -                    -                    -                   100.00          100,000.00         
โครงการอนุบาลสร้างสรรค์ -                    -                    -                    -                   -                    100.00          150,000.00         

                                                      รวมค่าใช้สอย 3,207,903.00     3,183,331.20     4,375,065.06     3,131,656.00     5,644,000.00     69.51           7,416,000.00     

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุก่อสร้าง -                  -                   -                   -                  -                  100.00          75,000.00          

ค่าวัสดุกีฬา -                  -                   -                   -                  -                  100.00          50,000.00          
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                                                      รวมค่าวัสดุ -                  -                   -                   -                  -                  100.00         125,000.00       

                                                 รวมงบดําเนินงาน 3,207,903.00     3,183,331.20     4,375,065.06     3,131,656.00     5,644,000.00     72.36           7,541,000.00     
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน -                    -                    800,000.00         97,000.00          800,000.00         (100.00)         -                   

                                     รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                  -                   800,000.00        97,000.00         800,000.00        (100.00)        -                  
                                                      รวมงบลงทุน -                  -                   800,000.00        97,000.00         800,000.00        (100.00)        -                  
                                 รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 3,207,903.00     3,183,331.20     5,175,065.06     3,228,656.00     6,444,000.00     45.72           7,541,000.00     
                                          รวมแผนงานการศึกษา 48,777,523.56   80,891,762.19    102,489,882.11  78,694,879.55   136,340,600.00  52.93           156,734,940.00 
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 998,990.97         1,125,438.71       1,268,098.39       1,015,590.00      1,401,360.00       20.57            1,528,900.00      
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 154,171.58         154,072.00         137,400.00         161,208.00         100,000.00         (27.22)           100,000.00         
เงินประจําตําแหน่ง 67,200.00           67,200.00           67,200.00           50,400.00          67,200.00           -               67,200.00          
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 192,240.00         255,575.60         256,147.74         324,000.00         432,000.00         68.65            432,000.00         
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 66,960.00           175,168.00         175,561.94         -                   -                    (72.66)           48,000.00          

                                       รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,479,562.55     1,777,454.31     1,904,408.07     1,551,198.00     2,000,560.00     14.27           2,176,100.00     
                                                    รวมงบบุคลากร 1,479,562.55     1,777,454.31     1,904,408.07     1,551,198.00     2,000,560.00     14.27           2,176,100.00     
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 61,516.13           15,806.00           -                    -                   84,000.00           -               -                   
ค่าเช่าบ้าน -                    -                    -                    -                   10,000.00           100.00          10,000.00          
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,400.00           50,000.00           11,000.00           33,000.00          50,000.00           354.55          50,000.00          
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 496.00               1,380.00             1,330.00             -                   -                    (100.00)         -                   

                                                   รวมค่าตอบแทน 82,412.13         67,186.00          12,330.00          33,000.00         144,000.00        386.62         60,000.00         
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -                    11,235.00           -                    -                   10,000.00           100.00          10,000.00          

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 63,745.00           48,870.82           81,636.88           31,360.00          60,000.00           (51.00)           40,000.00          

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 18,533.05           28,813.64           22,204.24           8,105.29            30,000.00           35.11            30,000.00          
                                                      รวมค่าใช้สอย 82,278.05         88,919.46          103,841.12        39,465.29         100,000.00        (22.96)         80,000.00         
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 21,691.00           39,863.00           25,926.05           20,182.00          40,000.00           35.00            35,000.00          
วัสดุงานบ้านงานครัว 2,090.00             6,220.00             2,435.00             8,220.00            10,000.00           516.02          15,000.00          
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,980.00           6,400.00             -                    18,000.00          30,000.00           100.00          40,000.00          
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 85,335.06           78,976.70           75,027.06           59,190.78          100,000.00         59.94            120,000.00         
วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,980.00             9,980.00             10,470.00           15,700.00          30,000.00           377.55          50,000.00          
วัสดุอื่นๆ -                    -                    -                    -                   5,000.00             100.00          5,000.00            

                                                        รวมค่าวัสดุ 132,076.06        141,439.70        113,858.11        121,292.78       215,000.00        132.75         265,000.00       
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 98,981.79           134,453.33         123,901.97         97,371.30          150,000.00         21.06            150,000.00         
ค่าน้ําประปา 9,906.42             9,464.88             7,491.71             7,317.73            20,000.00           166.96          20,000.00          
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ค่าบริการโทรศัพท์ 8,325.43             8,597.16             8,658.54             7,791.95            15,000.00           73.24            15,000.00          
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,769.10             8,618.31             6,944.30             6,431.05            10,000.00           44.00            10,000.00          

                                             รวมค่าสาธารณูปโภค 126,982.74        161,133.68        146,996.52        118,912.03       195,000.00        32.66           195,000.00       
                                                  รวมงบดําเนินการ 423,748.98        458,678.84        377,025.75        312,670.10       654,000.00        59.14           600,000.00       
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี้ 25,000.00           -                    -                    -                   -                    -               -                   
โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 9,600.00             -                    -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องขัดพื้น 35,000.00           -                    -                    -                   -                    -               -                   
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร -                    6,200.00             17,500.00           -                   -                    (100.00)         -                   

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น 9,400.00             -                    -                    -                   -                    -               -                   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ -                    15,000.00           -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค -                    -                    19,000.00           -                   -                    (100.00)         -                   
เครื่องพริ้นเตอร์ -                    -                    -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องพริ้นเตอร์สี -                    3,500.00             17,000.00           -                   -                    (100.00)         -                   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 16,775.95           47,245.85           6,152.50             40,222.15          50,000.00           712.68          50,000.00          
                                                   รวมค่าครุภัณฑ์ 95,775.95         71,945.85          59,652.50          40,222.15         50,000.00         (16.18)         50,000.00         
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่างๆ

33



ปี 2558
ณ 30 มิ.ย.58

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

โครงการปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมปรับรุงภูมิทัศน์ -                    -                    -                    -                   2,000,000.00       -               

โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องน้ําชั้นล่าง พร้อมปรับปรุงห้องน้ํา
ชั้นบน -                    -                    -                    -                   -                    100.00          150,000.00         

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสํานักงาน -                    775,885.72         -                    -                   -                    -               -                   

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอด
มลพิษวัดทองดีประชาราม -                    -                    -                    -                   -                    100.00          4,633,000.00      

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    -                    -                    -                   10,000.00           100.00          10,000.00          

                                      รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                  775,885.72        -                   -                  2,010,000.00     100.00         4,793,000.00     
                                                       รวมงบลงทุน 95,775.95         847,831.57        59,652.50          40,222.15         2,060,000.00     8,018.69      4,843,000.00     
                     รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,999,087.48     3,083,964.72     2,341,086.32     1,904,090.25     4,714,560.00     225.45         7,619,100.00     
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 393,540.00         416,700.00         522,707.10         437,970.00         752,400.00         54.50            807,600.00         
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 32,560.00           44,326.00           25,140.00           17,280.00          23,040.00           (8.35)             23,040.00          
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 381,999.48         191,895.48         191,200.71         243,000.00         324,000.00         69.46            324,000.00         
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 132,575.00         131,522.00         131,045.94         -                   -                    (72.53)           36,000.00          

                                       รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 940,674.48        784,443.48        870,093.75        698,250.00       1,099,440.00     36.84           1,190,640.00     
                                                     รวมงบบุคลากร 940,674.48        784,443.48        870,093.75        698,250.00       1,099,440.00     36.84           1,190,640.00     
งบดําเนินงาน
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ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 96,000.00           11,290.00           -                    -                   78,000.00           -               -                   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    -                    20,000.00           25,400.00          30,000.00           50.00            30,000.00          
ค่าเช่าบ้าน 61,350.00           60,525.00           70,200.00           42,000.00          80,000.00           13.96            80,000.00          
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,345.00           7,404.00             5,020.00             3,520.00            30,000.00           497.61          30,000.00          
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,332.00             87,259.25           30,046.00           -                   -                    (100.00)         -                   

                                                   รวมค่าตอบแทน 170,027.00        166,478.25        125,266.00        70,920.00         218,000.00        11.76           140,000.00       
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 780,346.00         969,249.97         1,217,222.97       1,220,682.80      2,498,120.00       55.98            1,898,600.00      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายในการอบรมอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม -                    -                    -                    -                   200,000.00         100.00          400,000.00         
ค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาลอาหารจานเด็ด 495,388.00         798,314.00         999,876.00         999,980.00         1,000,000.00       0.01              1,000,000.00      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษ์แม่น้ําโก-ลก 90,850.00           -                    192,535.00         199,915.00         200,000.00         (22.09)           150,000.00         
ค่าใช้จ่ายตามโครงการถนนคนเดิน -                    29,000.00           43,200.00           81,990.00          100,000.00         131.48          100,000.00         

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจัดระเบียบผู้ประกอบการ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 60,000.00           -                    59,900.00           59,500.00          60,000.00           0.17              60,000.00          

ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ          
สิ่งแวดล้อม 100,000.00         68,075.00           -                    -                   -                    -               -                   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 14,986.00           4,107.80             23,878.20           -                   40,000.00           67.52            40,000.00          

ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานแก่ผู้ประกอบการ
ตลาดสด -                    299,800.00         394,800.00         319,950.00         500,000.00         1.32              400,000.00         
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โครงการส่งเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร         
พัฒนาแผงลอยจําหน่ายอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล 85,695.00           -                    96,645.00           -                   150,000.00         24.17            120,000.00         
โครงการอบรมด้านสาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ -                    4,080.00             55,280.00           59,970.00          60,000.00           8.54              60,000.00          

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม -                    -                    -                    -                   5,000.00             100.00          10,000.00          
                                                      รวมค่าใช้สอย 1,627,265.00     2,172,626.77     3,083,337.17     2,941,987.80     4,813,120.00     37.47           4,238,600.00     
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน -                    720.00               1,304.00             2,324.00            5,000.00             283.44          5,000.00            
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,644.00             2,478.00             3,548.00             -                   5,000.00             (15.45)           3,000.00            
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,950.00             4,200.00             -                    -                   10,000.00           100.00          10,000.00          
วัสดุคอมพิวเตอร์ -                    -                    -                    -                   10,000.00           100.00          10,000.00          

                                                        รวมค่าวัสดุ 6,594.00           7,398.00           4,852.00           2,324.00           30,000.00         477.08         28,000.00         
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 24,341.10           258,849.52         580,958.66         290,413.37         500,000.00         (31.15)           400,000.00         
ค่าน้ําประปา 6,607.19             45,661.08           94,466.69           72,994.62          100,000.00         5.86              100,000.00         

                                                 ค่าสาธารณูปโภค 30,948.29         304,510.60        675,425.35        363,407.99       600,000.00        (25.97)         500,000.00       
                                                 รวมงบดําเนินงาน 1,834,834.29     2,651,013.62     3,888,880.52     3,378,639.79     5,661,120.00     26.17           4,906,600.00     
         รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 2,775,508.77     3,435,457.10     4,758,974.27     4,076,889.79     6,760,560.00     28.12           6,097,240.00     
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 615,300.00         645,540.00         422,047.74         313,830.00         599,400.00         36.26            575,100.00         
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,588.38           16,680.00           9,802.26             6,300.00            8,400.00             (14.31)           8,400.00            
เงินประจําตําแหน่ง -                    42,000.00           42,000.00           31,500.00          42,000.00           -               42,000.00          
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 156,840.00         156,840.00         158,080.00         -                   -                    (100.00)         -                   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 6,264.00             4,698.00             5,742.00             -                   -                    (100.00)         -                   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 255,951.72         191,895.48         191,550.96         243,000.00         324,000.00         69.15            324,000.00         
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 89,176.00           131,522.00         131,287.75         -                   -                    (72.58)           36,000.00          

                                      รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,208,120.10     1,189,175.48     960,510.71        594,630.00       973,800.00        2.60            985,500.00       
                                                    รวมงบบุคลากร 1,208,120.10     1,189,175.48     960,510.71        594,630.00       973,800.00        2.60            985,500.00       
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 96,000.00           25,548.00           12,000.00           9,000.00            120,000.00         500.00          72,000.00          
ค่าเช่าบ้าน -                    -                    -                    -                   10,000.00           100.00          10,000.00          
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,106.00             3,404.00             -                    -                   15,000.00           100.00          15,000.00          
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 5,399.00             19,925.00           1,792.00             -                   -                    (100.00)         -                   

                                                   รวมค่าตอบแทน 106,505.00        48,877.00          13,792.00          9,000.00           145,000.00        603.31         97,000.00         
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -                    -                    -                    -                   10,000.00           100.00          10,000.00          

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลสัญจร 39,890.00           74,454.85           -                    -                   50,000.00           -               -                   
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน -                    -                    -                    -                   20,000.00           100.00          20,000.00          
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 11,791.00           10,912.82           13,657.00           -                   50,000.00           119.67          30,000.00          
ค่าใช้จ่ายในการอบรมทางด้านสาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ 72,561.00           75,385.00           69,779.00           39,415.00          80,000.00           14.65            80,000.00          

ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐานแก่ 
อสม. 500,000.00         500,000.00         498,244.00         499,255.00         500,000.00         0.35              500,000.00         
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคติต่อประจําถิ่นในชุมชน 42,750.00           48,000.00           -                    14,640.00          50,000.00           100.00          30,000.00          
ค่าบํารุงรักษาและซ่อทแซม 1,290.00             3,385.00             4,050.00             8,592.49            10,000.00           146.91          10,000.00          

รวมค่าใช้สอย 668,282.00        712,137.67        585,730.00        561,902.49       770,000.00        16.09           680,000.00       
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 4,296.00             4,976.00             4,945.00             5,082.00            10,000.00           102.22          10,000.00          
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 802.00               5,440.00             1,180.00             -                   5,000.00             238.98          4,000.00            
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                    -                    -                    -                   50,000.00           100.00          50,000.00          
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,844.26             17,224.36           19,806.34           11,562.46          25,000.00           26.22            25,000.00          
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 95,576.88           89,436.74           94,441.84           47,557.64          100,000.00         5.89              100,000.00         
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,310.00             3,000.00             4,500.00             -                   10,000.00           122.22          10,000.00          
วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,360.00             9,010.00             5,400.00             7,310.00            15,000.00           177.78          15,000.00          

  รวมค่าวัสดุ 115,189.14        129,087.10        130,273.18        71,512.10         215,000.00        64.27           214,000.00       
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าโทรศัพท์ 3,351.41             2,915.33             1,968.97             1,613.19            4,000.00             103.15          4,000.00            

                                             รวมค่าสาธารณูปโภค 3,351.41           2,915.33           1,968.97           1,613.19           4,000.00           103.15         4,000.00           
                                                  รวมงบดําเนินงาน 893,327.55        893,017.10        731,764.15        644,027.78       1,134,000.00     35.97           995,000.00       
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสาร -                    -                    7,600.00             -                   -                    (100.00)         -                   
พัดลมติดข้างฝา -                    -                    -                    2,980.00            2,980.00             -               -                   

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องเล่น DVD 2,280.00             -                    -                    -                   -                    -               -                   
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ยูนิตทําฟัน 576,000.00         -                    -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องชั่งน้ําหนัก -                    -                    -                    1,250.00            1,250.00             -               -                   
เครื่องวัดความดันโลหิต -                    -                    -                    -                   -                    100.00          12,000.00          

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทําน้ําเย็น 3,500.00             -                    -                    -                   -                    -               -                   
คูลเลอร์ต้มน้ําร้อน -                    -                    -                    8,500.00            8,500.00             -               -                   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ 15,000.00           15,000.00           -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องพริ้นเตอร์ -                    3,500.00             -                    -                   3,500.00             -               -                   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -                    5,200.00             -                    5,800.00            30,000.00           100.00          30,000.00          
                                                    รวมค่าครุภัณฑ์ 596,780.00        23,700.00          7,600.00           18,530.00         46,230.00         452.63         42,000.00         
                                                       รวมงบลงทุน 596,780.00        23,700.00          7,600.00           18,530.00         46,230.00         452.63         42,000.00         
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 280,000.00         280,000.00         280,000.00         -                   420,000.00         50.00            420,000.00         

                                                    รวมเงินอุดหนุน 280,000.00        280,000.00        280,000.00        -                  420,000.00        50.00           420,000.00       
                                                 รวมงบเงินอุดหนุน 280,000.00        280,000.00        280,000.00        -                  420,000.00        50.00           420,000.00       
                                 รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 2,978,227.65     2,385,892.58     1,979,874.86     1,257,187.78     2,574,030.00     23.37           2,442,500.00     
                                         รวมแผนงานสาธารณสุข 7,752,823.90     8,905,314.40     9,079,935.45     7,238,167.82     14,049,150.00   77.96           16,158,840.00   
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน -                    -                    -                    417,566.77         235,920.00         100.00          730,560.00         
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน -                    -                    -                    -                   -                    100.00          16,200.00          

                                        รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) -                  -                   -                   417,566.77       235,920.00        100.00         746,760.00       
                                                    รวมงบบุคลากร -                  -                   -                   417,566.77       235,920.00        100.00         746,760.00       
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. -                    -                    -                    -                   12,000.00           -               -                   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    -                    -                    -                   -                    100.00          15,000.00          
ค่าเช่าบ้าน -                    -                    -                    15,000.00          -                    100.00          24,000.00          
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -                    -                    -                    11,000.00          -                    100.00          22,000.00          

                                                    รวมค่าตอบแทน -                  -                   -                   26,000.00         12,000.00         100.00         61,000.00         
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -                    -                    -                    -                   -                    100.00          15,000.00          
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 299,781.00         -                    -                    -                   -                    -               -                   
ค่าใช้จ่ายโครงการหน้าบ้านน่ามอง -                    91,900.00           42,600.00           -                   -                    (100.00)         -                   

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ -                    49,750.00           24,200.00           -                   -                    (100.00)         -                   
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ -                    -                    -                    -                   80,000.00           -               -                   

โครงการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของพระบรม
วงศานุวงศ์และผู้ด้อยโอกาศในสังคม -                    -                    -                    -                   30,000.00           100.00          30,000.00          
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                                                      รวมค่าใช้สอย 299,781.00        141,650.00        66,800.00          -                  110,000.00        (32.63)         45,000.00         
                                                 รวมงบดําเนินงาน 299,781.00        141,650.00        66,800.00          26,000.00         122,000.00        58.68           106,000.00       
                  รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 299,781.00        141,650.00        66,800.00          443,566.77       357,920.00        1,176.59      852,760.00       
                                    รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 299,781.00        141,650.00        66,800.00          443,566.77       357,920.00        1,176.59      852,760.00       
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 1,483,860.00       1,595,400.00       1,093,150.97       892,050.00         1,166,000.00       17.16            1,280,700.00      
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 153,600.00         153,600.00         113,229.03         97,290.00          129,800.00         14.63            129,800.00         
เงินประจําตําแหน่ง 67,200.00           67,200.00           50,580.64           50,400.00          67,200.00           32.86            67,200.00          
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 127,815.48         128,160.00         186,900.00         234,000.00         324,000.00         73.35            324,000.00         
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 44,543.00           87,840.00           128,100.00         -                   -                    (71.90)           36,000.00          

                                        รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,877,018.48     2,032,200.00     1,571,960.64     1,273,740.00     1,687,000.00     16.90           1,837,700.00     

                                                     รวมงบบุคลากร 1,877,018.48     2,032,200.00     1,571,960.64     1,273,740.00     1,687,000.00     16.90           1,837,700.00     
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 72,000.00           13,548.00           -                    -                   72,000.00           -               -                   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    -                    6,140.00             5,200.00            10,000.00           62.87            10,000.00          
ค่าเช่าบ้าน 69,000.00           78,500.00           84,000.00           63,500.00          90,000.00           7.14              90,000.00          
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -                    17,970.00           18,870.00           38,170.00          40,000.00           111.98          40,000.00          
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,236.50             153,745.50         -                    -                   -                    -               -                   

                                                    รวมค่าตอบแทน 142,236.50        263,763.50        109,010.00        106,870.00       212,000.00        28.43           140,000.00       
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 36,217.00           38,140.00           72,000.00           69,967.74          180,000.00         163.89          190,000.00         

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟ -                    -                    40,163.00           41,986.00          (100.00)         -                   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 9,460.00             26,152.80           27,240.00           13,870.00          60,000.00           120.26          60,000.00          

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 11,099.28           7,648.96             13,333.86           5,390.80            70,000.00           424.98          70,000.00          
                                                      รวมค่าใช้สอย 56,776.28         71,941.76          152,736.86        131,214.54       310,000.00        109.51         320,000.00       
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 79,391.00           44,745.00           72,847.00           100,314.00         100,000.00         37.27            100,000.00         
วัสดุงานบ้านงานครัว -                    -                    -                    17,718.00          20,000.00           100.00          20,000.00          
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 755.00               6,400.00             7,960.00             4,815.00            20,000.00           151.26          20,000.00          
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 74,443.14           59,992.80           19,260.00           53,545.40          100,000.00         419.21          100,000.00         
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                    -                    73,762.88           -                   1,000.00             (98.64)           1,000.00            
วัสดุคอมพิวเตอร์ 44,840.00           34,930.00           -                    23,280.00          35,000.00           100.00          35,000.00          
วัสดุอื่น -                    -                    31,670.00           -                   9,000.00             (100.00)         -                   

                                                          รวมค่าวัสดุ 199,429.14        146,067.80        205,499.88        199,672.40       285,000.00        34.31           276,000.00       
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า -                    -                    -                    -                    100.00          270,000.00         
ค่าบริการโทรศัพท์ 5,149.16             4,544.07             3,254.73             2,228.17            15,000.00           360.87          15,000.00          
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 12,840.00           12,840.00           8,699.10             5,978.52            10,000.00           14.95            10,000.00          

                                             รวมค่าสาธารณูปโภค 17,989.16         17,384.07          11,953.83          8,206.69           25,000.00         2,367.83      295,000.00       
                                                  รวมงบดําเนินการ 416,431.08        499,157.13        479,200.57        445,963.63       832,000.00        115.15         1,031,000.00     
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะทํางาน -                    6,000.00             -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องดูดฝุ่น -                    -                    -                    14,000.00          15,000.00           -               -                   

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -                    -                    
ม่านปรับแสงอลูมิเนียม -                    -                    243,000.00         -                   -                    (100.00)         -                   
เครื่องทําน้ําเย็น -                    -                    -                    3,500.00            3,500.00             -               -                   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 11,460.00           -                    -                    -                   -                    -               -                   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 69,738.46           64,488.76           5,465.95             6,100.00            100,000.00         1,729.51        100,000.00         
                                                    รวมค่าครุภัณฑ์ 81,198.46         70,488.76          248,465.95        23,600.00         118,500.00        (59.75)         100,000.00       
                                                         รวมงบงทุน 81,198.46         70,488.76          248,465.95        23,600.00         118,500.00        (59.75)         100,000.00       
                รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,374,648.02     2,601,845.89     2,299,627.16     1,743,303.63     2,637,500.00     29.09           2,968,700.00     
งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 951,517.00         1,019,254.84       1,055,607.90       733,928.26         1,180,800.00       (11.47)           934,500.00         
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 63,126.00           53,436.00           47,110.00           27,097.67          47,000.00           6.13              50,000.00          
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 3,575,010.00       3,310,360.00       3,060,450.00       2,623,640.00      3,214,000.00       10.59            3,384,500.00      
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา 90,846.00           87,489.00           79,987.00           960.00              -                    (87.50)           10,000.00          
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,282,938.97       2,279,272.72       2,080,269.58       2,706,938.71      3,564,000.00       76.52            3,672,000.00      
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 796,091.05         1,562,196.94       1,425,803.00       -                   -                    (71.38)           408,000.00         
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                                      รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,759,529.02     8,312,009.50     7,749,227.48     6,092,564.64     8,005,800.00     9.16            8,459,000.00     
                                                   รวมงบบุคลากร 7,759,529.02     8,312,009.50     7,749,227.48     6,092,564.64     8,005,800.00     9.16            8,459,000.00     
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 734,000.00         134,302.00         -                    -                   660,000.00         -               -                   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 446,060.00         431,440.00         566,160.00         439,780.00         420,000.00         (25.82)           420,000.00         
ค่าเช่าบ้าน 3,000.00             -                    -                    -                   10,000.00           100.00          72,000.00          
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 128,427.50         87,138.00           57,008.00           45,158.50          100,000.00         75.41            100,000.00         
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 318,709.00         292,733.00         25,160.00           -                   -                    (100.00)         -                   

                                                  รวมค่าตอบแทน 1,630,196.50     945,613.00        648,328.00        484,938.50       1,190,000.00     (8.69)           592,000.00       
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 24,581.52           4,692.93             -                    70,610.64          241,000.00         100.00          660,000.00         

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 14,358.00           10,846.00           12,620.00           8,540.00            30,000.00           137.72          30,000.00          

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 43,938.80           15,977.72           22,934.80           18,093.90          75,000.00           227.01          75,000.00          
                                                     รวมค่าใช้สอย 82,878.32         31,516.65          35,554.80          97,244.54         346,000.00        2,051.61      765,000.00       
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 99,900.00           92,100.00           303,875.00         173,500.00         100,000.00         (67.09)           100,000.00         
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 596,979.00         799,390.00         779,098.00         704,600.00         600,000.00         28.35            1,000,000.00      
วัสดุก่อสร้าง 1,747,055.00       1,183,938.00       1,299,215.00       917,460.00         1,480,000.00       13.91            1,480,000.00      
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 248,093.60         66,193.00           102,174.00         32,326.00          100,000.00         (2.13)             100,000.00         
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 593,559.84         464,532.10         501,137.62         265,808.10         500,000.00         (0.23)             500,000.00         
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,240.00             -                    380.00               -                   2,500.00             557.89          2,500.00            
วัสดุเครื่องแต่งกาย 3,000.00             -                    2,970.00             3,000.00            3,000.00             1.01              3,000.00            
วัสดุอื่น -                    -                    -                    -                   10,000.00           -               -                   

                                                            รวมค่าวัสดุ 3,290,827.44     2,606,153.10     2,988,849.62     2,096,694.10     2,795,500.00     6.58            3,185,500.00     
                                                   รวมงบดําเนินงาน 5,003,902.26     3,583,282.75     3,672,732.42     2,678,877.14     4,331,500.00     23.68           4,542,500.00     
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือน (ล้อเหล็ก 2 ล้อ) -                    2,097,000.00       -                    -                   -                    -               -                   
รถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า -                    -                    -                    -                   -                    100.00          2,860,000.00      

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่ารถเข็นปูน -                    5,100.00             -                    -                   -                    -               -                   

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องมือวัดไฟฟ้าชนิดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 7,000.00         -                 -                 -                -                 -               -                
เครื่องมือวัดแสงแบบดิจิตอล 5,300.00         -                 -                 -                -                 -               -                
โคมไฟถนนชนิดหลอดแสงจันทร์ 340,000.00      -                 -                 -                -                 -               -                
ค่าเครื่องทดสอบความต้านทานเดิน -                    8,500.00             -                    -                   -                    -               -                   
ค่าเครื่องทดสอบฉนวนและความต่อเนื่อง -                    16,000.00           -                    -                   -                    -               -                   
ค่าเครื่องประดับดับเบิ้ล -                    5,500.00             -                    -                   -                    -               -                   
ค่าเครื่องสว่านไฟฟ้า -                    7,000.00             -                    -                   -                    -               -                   

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล -                    -                    6,800.00             -                   -                    (100.00)         -                   
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ค่าป้ายข้อความและรูปภาพด้านหน้า - หลัง ซุ้มประตูเมืองสุ
ไหงโก-ลก 400,000.00         -                    -                    -                   -                    -               -                   

ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องตบดิน -                    -                    49,000.00           -                   -                    (100.00)         -                   
ใบตัดคอนกรีต -                    -                    72,000.00           -                   -                    (100.00)         -                   

ครุภัณฑ์สํารวจ
ค่าเครื่องค้นหาตําแหน่งและนําทางด้วยดาวเทียม -                    30,900.00           -                    -                   -                    -               -                   

ครุภัณฑ์อื่น
ผ้าเต็นท์ -                    -                    170,000.00         -                   -                    (48.82)           87,000.00          

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 196,806.90         906,758.17         992,652.12         270,970.66         300,000.00         (19.41)           800,000.00         
                                                        รวมค่าครุภัณฑ์ 949,106.90        3,076,758.17     1,290,452.12     270,970.66       300,000.00        190.36         3,747,000.00     
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบาย
น้ํา ถนนประชาวิวัฒน์ ซอยลูกโซ่เก่า 1,144,000.00       -                    -                    -                   -                    -               -                   

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบาย
น้ํา ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 17/9 (อลิสรา) 603,000.00         -                    -                    -                   -                    -               -                   

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนผังเมืองสาย ค
2 (สายวาเลนไทน์)  (ตอนที่ 1) 4,520,000.00       -                    -                    -                   -                    -               -                   

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบาย
น้ํา ถนนทรายทอง 3 ซอย 1 (สถานธรรมฉือหว่า) 2,075,000.00       -                    -                    -                   -                    -               -                   

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบาย
น้ํา ถนนประชาวิวัฒน์ ซอยอู่เพชร 1,426,000.00       -                    -                    -                   -                    -               -                   
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โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา ถนนชลธารเขต ซอยหลัง
แฟลตตํารวจ -                    220,000.00         -                    -                   -                    -               -                   

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนเจริญเขต  ซอย
 13/4 -                    506,000.00         -                    -                   -                    -               -                   

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบาย
น้ํา ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 17  (ข้าง รร.บุญยลาภนฤมิตร) -                    732,000.00         -                    -                   -                    -               -                   

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบาย
น้ํา ถนนเจริญเขต ซอย 16 (ชุมชนสันติสุข) -                    1,607,000.00       -                    -                   -                    -               -                   

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบาย
น้ํา ถนนเจริญเขต ซอย 3 -                    2,419,000.00       -                    -                   -                    -               -                   

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบาย
น้ํา ถนนชุมชนกือบงกาแม                             (ข้าง
โรงเรียนแสงธรรมวิทยา) -                    1,273,000.00       -                    -                   -                    -               -                   

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบาย
น้ํา ถนนทรายทอง 4 ซอย 1 -                    673,000.00         -                    -                   -                    -               -                   

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบาย
น้ํา ถนนประชาวิวัฒน์ (ซอยทางเข้าชุมชนจืแรตูล)ี -                    3,675,000.00       -                    -                   -                    -               -                   

โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรสี่แยกหัวกุญแจ        
(หลังโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก -                    799,000.00         -                    -                   -                    -               -                   

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนประชาวิวัฒน์ 
ซอย 8 ( ช่วงที่ 1 ) -                    -                    -                    -                   529,000.00         -               -                   
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนประชาวิวัฒน์ 
ซอย 8 ( ช่วงที่ 2 ) -                    -                    -                   476,000.00         -               -                   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    -                    -                    -                   120,000.00         100.00          820,000.00         

                                         รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,768,000.00     11,904,000.00    -                   -                  1,125,000.00     -              820,000.00       
                                                          รวมงบลงทุน 10,717,106.90   14,980,758.17    1,290,452.12     270,970.66       1,425,000.00     253.91         4,567,000.00     
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 491,116.15         202,661.02         233,062.18         360,060.35         300,000.00         28.72            300,000.00         
                                                      รวมเงินอุดหนุน 491,116.15        202,661.02        233,062.18        360,060.35       300,000.00        28.72           300,000.00       
                                                   รวมงบเงินอุดหนุน 491,116.15        202,661.02        233,062.18        360,060.35       300,000.00        28.72           300,000.00       
                                                   รวมงานไฟฟ้าถนน 23,971,654.33   27,078,711.44    12,945,474.20    9,402,472.79     14,062,300.00   38.03           17,868,500.00   
งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 343,860.00         346,560.00         350,340.00         287,370.00         387,300.00         19.85            419,900.00         
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 26,280.00           36,672.00           35,518.00           19,710.00          26,300.00           (25.95)           26,300.00          
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 831,540.00         846,360.00         857,750.00         776,790.00         960,000.00         25.90            1,079,900.00      
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา 18,294.00           21,747.00           21,367.00           1,920.00            -                    (100.00)         -                   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 798,444.21         763,660.15         766,015.20         967,625.82         1,296,000.00       69.19            1,296,000.00      
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 275,341.66         523,407.00         525,020.84         -                   -                    (72.57)           144,000.00         

                                          รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,293,759.87     2,538,406.15     2,556,011.04     2,053,415.82     2,669,600.00     16.04           2,966,100.00     
                                                       รวมงบบุคลากร 2,293,759.87     2,538,406.15     2,556,011.04     2,053,415.82     2,669,600.00     16.04           2,966,100.00     
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 222,241.00         40,644.00           -                    -                   216,000.00         -               -                   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 118,340.00         115,500.00         118,460.00         102,140.00         140,000.00         18.18            140,000.00         
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 16,480.00           46,040.00           41,127.00           48,559.00          50,000.00           21.57            50,000.00          
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 64,247.00           22,621.00           3,715.00             -                   -                    (100.00)         -                   

                                                     รวมค่าตอบแทน 421,308.00        224,805.00        163,302.00        150,699.00       406,000.00        16.35           190,000.00       
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,278,497.02       2,505,405.00       3,379,437.10       1,816,603.20      2,828,000.00       (11.49)           2,991,000.00      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -                    -                    -                    -                   5,000.00             100.00          5,000.00            

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,960.00             11,165.00           4,510.00             9,047.00            30,000.00           565.19          30,000.00          
                                                         รวมค่าใช้สอย 2,283,457.02     2,516,570.00     3,383,947.10     1,825,650.20     2,863,000.00     (10.58)         3,026,000.00     
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,980.00           138,280.00         88,752.00           39,360.00          100,000.00         12.67            100,000.00         
วัสดุงานบ้านงานครัว 17,830.00           14,470.00           17,970.00           8,395.00            18,000.00           0.17              18,000.00          
วัสดุก่อสร้าง 159,001.00         84,941.00           120,833.00         49,961.00          150,000.00         24.14            150,000.00         
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 45,900.00           53,725.00           18,750.00           3,350.00            50,000.00           166.67          50,000.00          
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 53,513.69           65,292.48           60,007.98           48,786.51          100,000.00         66.64            100,000.00         
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,500.00             -                    -                    -                   2,500.00             100.00          2,500.00            
วัสดุการเกษตร 155,480.00         189,870.00         151,345.00         150,000.00         200,000.00         32.15            200,000.00         
วัสดุเครื่องแต่งกาย 2,980.00             2,880.00             -                    -                   3,000.00             100.00          3,000.00            
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วัสดุอื่น -                    -                    -                    -                   1,000.00             -               -                   
                                                            รวมค่าวัสดุ 508,184.69        549,458.48        457,657.98        299,852.51       624,500.00        36.24           623,500.00       
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 1,563,055.68       2,193,924.71       2,342,386.84       1,484,948.22      1,500,000.00       (9.07)             2,130,000.00      
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 142,551.48         131,512.31         197,073.88         106,255.31         150,000.00         (23.89)           150,000.00         

                                                รวมค่าสาธารณูปโภค 1,705,607.16     2,325,437.02     2,539,460.72     1,591,203.53     1,650,000.00     (10.22)         2,280,000.00     
                                                     รวมงบดําเนินงาน 4,918,556.87     5,616,270.50     6,544,367.80     3,867,405.24     5,543,500.00     (6.49)           6,119,500.00     
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ม้านั่งสนาม ชนิดอัลลอย -                    -                    345,000.00         -                   -                    (100.00)         -                   
เก้าอี้หินขัด -                    -                    260,000.00         -                   -                    (100.00)         -                   

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์บรรทุก (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) -                    494,000.00         -                    -                   -                    -               -                   

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องตัดแต่งกิ่งแบบเครื่องยนต์ -                    -                    -                    58,500.00          59,400.00           -               -                   
เครื่องปั้มน้ํา -                    -                    -                    8,500.00            8,500.00             -               -                   

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่ารถเข็นขยะ -                    50,000.00           -                    -                   -                    -               -                   

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 8,860.00             -                    -                    -                   -                    -               -                   

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง -                    -                    47,500.00           -                   -                    (100.00)         -                   
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เครื่องสับ-ย่อยซากพืช -                    -                    100,000.00         -                   -                    (100.00)         -                   
ครุภัณฑ์อื่น
เครื่องอุปกรณ์สนามเด็กเล่น -                    -                    1,998,000.00       -                   1,632,000.00       (100.00)         -                   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 99,840.00           141,875.00         155,313.40         -                   100,000.00         (35.61)           100,000.00         
รวมค่าครุภัณฑ์ 108,700.00        685,875.00        2,905,813.40     67,000.00         1,799,900.00     (96.56)         100,000.00       
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายและรั้วสแตนเลส   บริเวณสวนสิริธร -                    -                    345,000.00         -                   -                    (100.00)         -                   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างลานจอดรถ ภายในสนามกีฬามหาราช -                    1,516,000.00       -                    -                   -                    -               -                   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    62,500.00           63,000.00           -                   250,000.00         1,244.44        847,000.00         

                                   รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                  1,578,500.00     408,000.00        -                  250,000.00        107.60         847,000.00       
                                                          รวมงบลงทุน 108,700.00        2,264,375.00     3,313,813.40     67,000.00         2,049,900.00     (71.42)         947,000.00       
                                              รวมงานสวนสาธารณะ 7,321,016.74     10,419,051.65    12,414,192.24    5,987,821.06     10,263,000.00   (19.18)         10,032,600.00   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน -                    -                    -                    -                   146,160.00         -               -                   
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,380,960.00       1,378,330.00       1,245,980.00       1,110,390.00      1,399,100.00       6.23              1,323,600.00      
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา 30,678.00           36,189.00           31,288.00           -                   -                    (93.61)           2,000.00            
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 7,892,681.85       7,734,464.56       7,820,326.09       10,037,126.28     13,500,000.00     93.34            15,120,000.00     
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 2,751,650.47       5,301,070.28       5,359,903.86       -                   -                    (68.66)           1,680,000.00      
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                                          รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 12,055,970.32   14,450,053.84    14,457,497.95    11,147,516.28   15,045,260.00   25.37           18,125,600.00   
                                                       รวมงบบุคลากร 12,055,970.32   14,450,053.84    14,457,497.95    11,147,516.28   15,045,260.00   25.37           18,125,600.00   
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 1,587,709.00       292,264.00         -                    -                   1,740,000.00       -               -                   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 709,240.00         731,800.00         727,760.00         579,480.00         840,000.00         9.93              800,000.00         
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,135.00           1,617.50             -                    -                   10,000.00           100.00          10,000.00          
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 47,790.00           48,553.00           7,970.00             -                   -                    (100.00)         -                   

                                                      รวมค่าตอบแทน 2,354,874.00     1,074,234.50     735,730.00        579,480.00       2,590,000.00     10.09           810,000.00       
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,000,000.00       5,340,000.00       8,053,913.94       725,406.45         7,910,000.00       (36.80)           5,090,000.00      
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 94,324.69           91,843.72           41,505.10           28,466.19          300,000.00         622.80          300,000.00         

                                                         รวมค่าใช้สอย 5,094,324.69     5,431,843.72     8,095,419.04     753,872.64       8,210,000.00     (33.42)         5,390,000.00     
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 284,940.00         381,280.00         409,030.00         76,960.00          330,000.00         (20.54)           325,000.00         
วัสดุก่อสร้าง -                    209,820.00         117,803.00         2,134.00            300,000.00         69.77            200,000.00         
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 369,554.50         487,649.00         271,930.00         131,990.00         450,000.00         47.10            400,000.00         
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,052,624.94       2,014,001.72       2,103,880.00       1,325,395.22      2,500,000.00       18.83            2,500,000.00      
วัสดุการเกษตร 154,560.00         101,760.00         33,840.00           85,220.00          100,000.00         195.51          100,000.00         
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                    -                    -                    -                   -                    100.00          30,000.00          
วัสดุเครื่องแต่งกาย 118,650.00         117,500.00         151,500.00         61,400.00          150,000.00         (0.99)             150,000.00         

                                                            รวมค่าวัสดุ 2,980,329.44     3,312,010.72     3,087,983.00     1,683,099.22     3,830,000.00     19.98           3,705,000.00     
ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าไฟฟ้า -                    -                    -                    24,441.03          54,000.00           100.00          54,000.00          
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล -                    -                    -                    11,647.91          20,000.00           100.00          40,000.00          

                                                รวมค่าสาธารณูปโภค -                  -                   -                   36,088.94         74,000.00         100.00         94,000.00         
                                                     รวมงบดําเนินงาน 10,429,528.13   9,818,088.94     11,919,132.04    3,052,540.80     14,704,000.00   (16.11)         9,999,000.00     
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครื่องปรับอากาศ -                    -                    35,800.00           -                   -                    (100.00)         -                   
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร -                    -                    3,500.00             -                   -                    (100.00)         -                   
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ -                    -                    7,000.00             -                   -                    (100.00)         -                   
โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ -                    -                    11,100.00           -                   -                    (100.00)         -                   
พัดลมติดข้างฝา -                    -                    14,900.00           -                   -                    (100.00)         -                   

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย -                    -                    2,500,000.00       -                   -                    (100.00)         -                   

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน 75,000.00           -                    -                    -                   -                    -               -                   

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 8,000.00             -                    -                    -                   -                    100.00          9,500.00            
ม่านปรับแสง (มู่ลี)่ ชนิดใบตรง -                    -                    60,600.00           -                   -                    (100.00)         -                   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ -                    -                    14,000.00           -                   -                    (100.00)         -                   
เครื่องพริ้นเตอร์ -                    -                    3,500.00             -                   -                    (100.00)         -                   

ครุภัณฑ์อื่น ๆ
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ที่หมุนน้ํามัน -                    -                    6,800.00             -                   -                    (100.00)         -                   
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 499,331.30         600,017.90         2,097,316.36       255,684.35         300,000.00         (52.32)           1,000,000.00      

                                                        รวมค่าครุภัณฑ์ 582,331.30        600,017.90        4,754,516.36     255,684.35       300,000.00        (78.77)         1,009,500.00     
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการติดตั้งกันสาด รอบอาคารสํานักงานศูนย์กําจัดขยะฯ -                    -                    -                    -                   36,900.00           -               -                   
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล -                    -                    -                    -                   -                    100.00          900,000.00         

                                         รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    -                    -                    -                   36,900.00           -               900,000.00         
                                                           รวบงบลงทุน 582,331.30        600,017.90        4,754,516.36     255,684.35       336,900.00        (59.84)         1,909,500.00     
                           รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 23,067,829.75   24,868,160.68    31,131,146.35    14,455,741.43   30,086,160.00   (3.52)           30,034,100.00   
งานบําบัดน้ําเสีย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 192,240.00         144,180.00         127,815.48         162,000.00         216,000.00         68.99            216,000.00         
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 66,960.00           98,820.00           87,603.00           -                   -                    (72.60)           24,000.00          

                                         รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 259,200.00        243,000.00        215,418.48        162,000.00       216,000.00        11.41           240,000.00       
                                                       รวมงบบุคลากร 259,200.00        243,000.00        215,418.48        162,000.00       216,000.00        11.41           240,000.00       
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 36,000.00           4,516.00             -                    -                   24,000.00           -               -                   

                                                      รวมค่าตอบแทน 36,000.00         4,516.00           -                   -                  24,000.00         -               -                  
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -                    -                    -                    -                   100,000.00         -               -                   
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม -                    -                    -                    -                   20,000.00           100.00          20,000.00          
                                                        รวมค่าใช้สอย -                  -                   -                   -                  120,000.00        100.00         20,000.00         
ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 199,747.00         76,190.00           35,527.00           1,253.00            100,000.00         181.48          100,000.00         
                                                           รวมค่าวัสดุ 199,747.00        76,190.00          35,527.00          1,253.00           100,000.00        181.48         100,000.00       
                                                   รวมงบดําเนินงาน 235,747.00        80,706.00          35,527.00          1,253.00           244,000.00        237.77         120,000.00       
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องเจาะสว่านไฟฟ้า 7,500.00             -                    -                    -                   -                    -               -                   
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -                    -                    -                    -                   20,000.00           100.00          20,000.00          

                                                        รวมค่าครุภัณฑ์ 7,500.00           -                   -                   -                  20,000.00         100.00         20,000.00         
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    -                    -                    -                   10,000.00           100.00          10,000.00          

                                         รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                  -                   -                   -                  10,000.00         100.00         10,000.00         
                                                           รวมงบลงทุน 7,500.00           -                   -                   -                  30,000.00         100.00         30,000.00         
                                                 รวมงานบําบัดน้ําเสีย 502,447.00        323,706.00        250,945.48        163,253.00       490,000.00        55.41           390,000.00       
                                       รวมแผนงานเคหะและชุมชน 57,237,595.84   65,291,475.66    59,041,385.43    31,752,591.91   57,538,960.00   3.82            61,293,900.00   
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

55



ปี 2558
ณ 30 มิ.ย.58

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

เงินเดือนพนักงาน 687,298.26         902,284.33         1,285,170.63       808,682.58         1,320,720.00       (21.87)           1,004,040.00      
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 170,462.32         243,785.00         158,930.00         66,600.00          99,600.00           (47.52)           83,400.00          
เงินประจําตําแหน่ง 72,613.00           67,200.00           67,200.00           50,400.00          67,200.00           -               67,200.00          
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 192,240.00         384,480.00         384,480.00         405,000.00         648,000.00         40.45            540,000.00         
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 66,960.00           263,520.00         263,520.00         -                   -                    (77.23)           60,000.00          

                                        รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,189,573.58     1,861,269.33     2,159,300.63     1,330,682.58     2,135,520.00     (18.74)         1,754,640.00     
                                                      รวมงบบุคลากร 1,189,573.58     1,861,269.33     2,159,300.63     1,330,682.58     2,135,520.00     (18.74)         1,754,640.00     
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 81,419.00           23,758.00           -                    -                   120,000.00         -               -                   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    -                    -                    -                   15,000.00           100.00          15,000.00          
ค่าเช่าบ้าน 61,900.00           58,200.00           48,000.00           36,000.00          50,000.00           -               48,000.00          
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -                    10,000.00           22,000.00           36,000.00          66,000.00           100.00          44,000.00          
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 18,759.00           58,094.00           7,947.00             -                   -                    (100.00)         -                   

                                                     รวมค่าตอบแทน 162,078.00        150,052.00        77,947.00          72,000.00         251,000.00        37.27           107,000.00       
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -                    -                    -                    -                   3,000.00             100.00          3,000.00            

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาความยากจนและการด
ดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง -                    -                    -                    -                   100,000.00         100.00          1,000,000.00      

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานอาซูรอสัมพันธ์และงานเมาลิด
สัมพันธ์ 499,992.00         499,964.00         646,728.00         -                   -                    (100.00)         
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดแผนชุมชน -                    43,481.00           91,695.00           46,208.00          100,000.00         9.06              100,000.00         

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการ 1,170,300.00       -                    861,108.29         -                   -                    (100.00)         -                   

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและฝึกอาชีพประชาชนในชุมชน 11,300.00           175,355.00         406,430.00         46,935.00          600,000.00         (100.00)         -                   
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน -                    -                    30,384.00           -                   50,000.00           (100.00)         -                   

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติสาสนกิจใน      
เดือนรอมฎอน 110,000.00         99,800.00           171,022.00         -                   200,000.00         16.94            200,000.00         
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 25,910.00           32,764.20           17,154.00           7,900.00            30,000.00           74.89            30,000.00          
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 21,000.00           -                    83,638.00           70,800.00          100,000.00         19.56            100,000.00         
ค่าใช้จ่ายสําหรับอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน -                    69,940.00           68,000.00           -                   70,000.00           2.94              70,000.00          

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด -                    -                    299,690.00         -                   200,000.00         (33.26)           200,000.00         
โครงการยกระดับสินค้าในชุมชน -                    -                    6,720.00             -                   60,000.00           (100.00)         
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน -                    -                    -                    24,428.00          -                    100.00          100,000.00         
โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ -                    -                    -                    -                   100,000.00         -               -                   

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ -                    675,040.00         -                    208,980.00         700,000.00         100.00          700,000.00         
โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมมลายูสุไหงโก-ลก -                    -                    -                    109,865.00         800,000.00         100.00          800,000.00         
โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน -                    -                    -                    -                   200,000.00         100.00          200,000.00         

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 23,902.07           4,450.00             9,990.00             2,160.00            10,000.00           0.10              10,000.00          
                                                        รวมค่าใช้สอย 1,862,404.07     1,600,794.20     2,692,559.29     517,276.00       3,323,000.00     30.47           3,513,000.00     
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 17,375.00           28,546.00           34,793.00           31,465.00          50,000.00           14.97            40,000.00          
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500.00               1,125.00             1,726.00             -                   5,000.00             189.69          5,000.00            
วัสดุงานบ้านงานครัว 600.00               3,520.00             4,740.00             5,325.00            6,000.00             26.58            6,000.00            
วัสดุก่อสร้าง 1,695.00             2,966.00             4,680.00             -                   10,000.00           113.68          10,000.00          
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,200.00             17,044.00           4,400.00             -                   10,000.00           127.27          10,000.00          
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 66,066.22           81,666.69           66,877.73           53,564.70          90,000.00           34.57            90,000.00          
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,500.00             -                    750.00               -                   2,000.00             166.67          2,000.00            
วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,630.00           25,680.00           23,110.00           24,670.00          30,000.00           8.18              25,000.00          
วัสดุดนตรี -                    -                    -                    -                   7,000.00             -               -                   

                                                           รวมค่าวัสดุ 108,566.22        160,547.69        141,076.73        115,024.70       210,000.00        33.26           188,000.00       
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 23,599.79           30,148.33           41,230.26           31,154.76          45,000.00           9.14              45,000.00          
ค่าน้ําประปา 2,806.31             2,311.20             2,382.89             1,744.10            5,000.00             109.83          5,000.00            
ค่าบริการโทรศัพท์ 6,730.30             4,837.47             2,573.35             2,494.17            12,000.00           366.32          12,000.00          
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 6,944.30             7,575.60             7,891.25             5,681.70            13,000.00           64.74            13,000.00          

                                               รวมค่าสาธารณูปโภค 40,080.70         44,872.60          54,077.75          41,074.73         75,000.00         38.69           75,000.00         
                                                    รวมงบดําเนินงาน 2,173,128.99     1,956,266.49     2,965,660.77     745,375.43       3,859,000.00     30.93           3,883,000.00     
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กสันกว้าง 6,000.00             -                    -                    -                   -                    -               -                   
เก้าอี้ทํางาน -                    1,500.00             -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องถ่ายเอกสาร -                    48,000.00           -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องปรับอากาศ -                    100,200.00         -                    -                   -                    -               -                   
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โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ -                    25,500.00           -                    -                   -                    -               -                   
โต๊ะเอนกประสงค์ -                    5,850.00             -                    -                   -                    -               -                   
ป้ายชุมชน 3 ภาษา -                    -                    -                    -                   504,000.00         -               -                   
โพเดียมไม้เนื้อแข็ง -                    -                    -                    11,000.00          11,000.00           -               -                   

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่อง PowerMix -                    -                    -                    49,520.00          17,000.00           -               -                   
ชุดลําโพงฮอร์น -                    -                    -                    -                   18,000.00           -               -                   
ไมโครโฟน -                    -                    -                    -                   10,000.00           -               -                   
เครื่องเล่น DVD -                    -                    -                    -                   5,000.00             -               -                   

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 8,860.00             -                    -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ -                    -                    -                    -                   -                    -               -                   
จอรับภาพพร้อมขาตั้ง -                    -                    53,850.00           -                   -                    (100.00)         

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
เครื่องดนตรี -                    -                    -                    -                   -                    100.00          50,000.00          

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค -                    -                    18,000.00           -                   -                    (100.00)         -                   
เครื่องปริ้นเตอร์ inkjet -                    4,280.00             -                    -                   -                    -               -                   
เครื่องคอมพิวเตอร์ -                    -                    -                    -                   22,000.00           -               -                   
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ -                    -                    -                    -                   3,000.00             100.00          7,300.00            

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -                    9,050.00             20,750.00           7,200.00            20,000.00           (51.81)           10,000.00          
                                                      รวมค่าครุภัณฑ์ 14,860.00         194,380.00        92,600.00          67,720.00         610,000.00        (27.32)         67,300.00         
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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อาคารต่างๆ
โครงการก่อสร้างอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ -                    -                    -                    -                   1,913,400.00       -               -                   
โครงการปรับปรุงก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ -                    -                    -                    -                   -                    100.00          2,500,000.00      

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างที่ทําการชุมชนกูโบร์ -                    -                    695,000.00         -                   -                    (100.00)         -                   
เสา Tower สามเหลี่ยม -                    -                    -                    50,000.00          50,000.00           -               -                   

                                       รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                  -                   695,000.00        50,000.00         1,963,400.00     259.71         2,500,000.00     
                                                        รวมงบลงทุน 14,860.00         194,380.00        787,600.00        117,720.00       2,573,400.00     225.96         2,567,300.00     
         รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 3,377,562.57     4,011,915.82     5,912,561.40     2,193,778.01     8,567,920.00     38.77           8,204,940.00     
                   รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,377,562.57     4,011,915.82     5,912,561.40     2,193,778.01     8,567,920.00     38.77           8,204,940.00     
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -                    -                    -                    -                   1,000,000.00       100.00          1,000,000.00      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ 839,413.00         843,546.00         670,246.00         679,646.00         -                    (100.00)         -                   

                                                        รวมค่าใช้สอย 839,413.00        843,546.00        670,246.00        679,646.00       1,000,000.00     49.20           1,000,000.00     
                                                   รวมงบดําเนินงาน 839,413.00        843,546.00        670,246.00        679,646.00       1,000,000.00     49.20           1,000,000.00     
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 839,413.00        843,546.00        670,246.00        679,646.00       1,000,000.00     49.20           1,000,000.00     
               งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินการ
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -                    -                    -                    499,048.00         1,000,000.00       100.00          1,000,000.00      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการจัดงานส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 1,910,898.00       1,030,309.00       2,038,193.00       1,484,424.00      2,000,000.00       (1.87)             2,000,000.00      
โครงการตาดีกาสัมพันธ์ -                    -                    -                    -                   200,000.00         100.00          200,000.00         
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 449,995.00         86,056.00           -                    -                   -                    -               -                   

                                                        รวมค่าใช้สอย 2,360,893.00     1,116,365.00     2,038,193.00     1,983,472.00     3,200,000.00     57.00           3,200,000.00     
                                                   รวมงบดําเนินงาน 2,360,893.00     1,116,365.00     2,038,193.00     1,983,472.00     3,200,000.00     57.00           3,200,000.00     
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -                    40,000.00           -                    -                   -                    -               -                   

                                                     รวมเงินอุดหนุน -                  40,000.00          -                   -                  -                  -               -                  
                                                  รวมงบเงินอุดหนุน -                  40,000.00          -                   -                  -                  -               -                  
                                      รวมงานกีฬาและนันทนาการ 2,360,893.00     1,156,365.00     2,038,193.00     1,983,472.00     3,200,000.00     57.00           3,200,000.00     
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)

โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณี  ศาสนา  วัฒนธรรมท้องถิ่น 1,873,756.00       2,085,554.00       2,160,394.00       1,747,343.00      2,000,000.00       (7.42)             2,000,000.00      
                                                       รวมค่าใช้สอย 1,873,756.00     2,085,554.00     2,160,394.00     1,747,343.00     2,000,000.00     (7.42)           2,000,000.00     
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                                                   รวมงบดําเนินงาน 1,873,756.00     2,085,554.00     2,160,394.00     1,747,343.00     2,000,000.00     (7.42)           2,000,000.00     
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 4,107,000.00       4,157,000.00       5,412,410.00       6,344,480.00      6,351,480.00       23.51            6,684,800.00      

                                                      รวมเงินอุดหนุน 4,107,000.00     4,157,000.00     5,412,410.00     6,344,480.00     6,351,480.00     23.51           6,684,800.00     
                                                   รวมงบเงินอุดหนุน 4,107,000.00     4,157,000.00     5,412,410.00     6,344,480.00     6,351,480.00     23.51           6,684,800.00     

                                 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 5,980,756.00     6,242,554.00     7,572,804.00     8,091,823.00     8,351,480.00     14.68           8,684,800.00     

                รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9,181,062.00     8,242,465.00     10,281,243.00    10,754,941.00   12,551,480.00   25.32           12,884,800.00   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 401,261.93         452,510.64         569,120.81         527,760.00         566,100.00         48.81            846,900.00         
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 35,400.00           34,800.00           20,055.00           11,160.00          14,900.00           (20.72)           15,900.00          
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 320,400.00         320,400.00         447,514.96         567,000.00         756,000.00         68.93            756,000.00         
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 111,600.00         219,600.00         306,724.00         -                   -                    (72.61)           84,000.00          

                                        รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 868,661.93        1,027,310.64     1,343,414.77     1,105,920.00     1,337,000.00     26.75           1,702,800.00     
                                                      รวมงบบุคลากร 868,661.93        1,027,310.64     1,343,414.77     1,105,920.00     1,337,000.00     26.75           1,702,800.00     
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 84,000.00           15,806.00           -                    -                   108,000.00         -               -                   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 40,880.00           40,480.00           73,580.00           53,080.00          80,000.00           8.73              80,000.00          
ค่าเช่าบ้าน -                    9,600.00             21,300.00           18,000.00          23,400.00           69.01            36,000.00          
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,424.00             4,637.00             3,260.00             5,410.00            15,000.00           360.12          15,000.00          
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 6,557.00             594.00               -                    -                   -                    -               -                   

                                                     รวมค่าตอบแทน 135,861.00        71,117.00          98,140.00          76,490.00         226,400.00        33.48           131,000.00       
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -                    -                    -                    -                   3,000.00             100.00          3,000.00            

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,970.00             27,727.70           34,134.00           27,192.00          20,000.00           (41.41)           20,000.00          

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,640.00             2,300.00             900.00               900.00              5,000.00             455.56          5,000.00            
                                                       รวมค่าใช้สอย 11,610.00         30,027.70          35,034.00          28,092.00         28,000.00         (20.08)         28,000.00         
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 38,784.00           26,850.00           47,018.00           45,490.00          50,000.00           6.34              50,000.00          
วัสดุก่อสร้าง 79,883.00           74,955.00           75,066.00           96,424.00          120,000.00         59.86            120,000.00         
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                    -                    -                    -                   2,000.00             -               2,000.00            

                                                          รวมค่าวัสดุ 118,667.00        101,805.00        122,084.00        141,914.00       172,000.00        40.89           172,000.00       
                                                   รวมงบดําเนินงาน 266,138.00        202,949.70        255,258.00        246,496.00       426,400.00        29.67           331,000.00       
งบลงทุน
ครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -                    -                    -                    -                   30,000.00           100.00          30,000.00          

                                                     รวมค่าครุภัณฑ์ -                  -                   -                   -                  30,000.00         100.00         30,000.00         
                                                        รวมงบลงทุน -                  -                   -                   -                  30,000.00         100.00         30,000.00         
                              รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,134,799.93     1,230,260.34     1,598,672.77     1,352,416.00     1,793,400.00     29.09           2,063,800.00     
                         รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,134,799.93     1,230,260.34     1,598,672.77     1,352,416.00     1,793,400.00     29.09           2,063,800.00     
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แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 156,840.00         156,840.00         13,070.00           -                   336,240.00         (100.00)         -                   
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา 6,264.00             6,264.00             522.00               -                   -                    (100.00)         -                   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 64,080.00           64,080.00           64,080.00           81,000.00          108,000.00         68.54            108,000.00         
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 22,320.00           43,920.00           43,920.00           -                   -                    (72.68)           12,000.00          

                                        รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 249,504.00        271,104.00        121,592.00        81,000.00         444,240.00        (1.31)           120,000.00       
                                                      รวมงบบุคลากร 249,504.00        271,104.00        121,592.00        81,000.00         444,240.00        (1.31)           120,000.00       
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 24,000.00           4,516.00             -                    20,000.00          48,000.00           100.00          60,000.00          
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000.00           20,000.00           -                    -                   -                    -               -                   

                                                     รวมค่าตอบแทน 44,000.00         24,516.00          -                   20,000.00         48,000.00         100.00         60,000.00         
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -                    -                    -                    5,540.26            10,000.00           100.00          10,000.00          

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 19,990.00           24,984.00           29,885.00           -                   35,000.00           17.12            35,000.00          

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 940.00               -                    -                    -                   30,000.00           100.00          30,000.00          
                                                       รวมค่าใช้สอย 20,930.00         24,984.00          29,885.00          5,540.26           75,000.00         150.96         75,000.00         
ค่าวัสดุ

64



ปี 2558
ณ 30 มิ.ย.58

ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                    3,000.00             2,316.00             -                   5,000.00             29.53            3,000.00            
วัสดุงานบ้านงานครัว 4,220.00             9,990.00             5,890.00             -                   10,000.00           69.78            10,000.00          
วัสดุก่อสร้าง -                    913.00               3,850.00             -                   20,000.00           419.48          20,000.00          
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 120,000.00         260,000.00         160,000.00         160,000.00         200,000.00         87.50            300,000.00         
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -                    -                    -                    -                   5,000.00             100.00          5,000.00            

                                                          รวมค่าวัสดุ 124,220.00        273,903.00        172,056.00        160,000.00       240,000.00        96.45           338,000.00       
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 47,886.93           60,535.71           68,591.46           49,565.07          84,000.00           45.79            100,000.00         
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล -                    -                    -                    -                   15,000.00           100.00          40,000.00          

                                             รวมค่าสาธารณูปโภค 47,886.93         60,535.71          68,591.46          49,565.07         99,000.00         104.11         140,000.00       
                                                  รวมงบดําเนินงาน 237,036.93        383,938.71        270,532.46        235,105.33       462,000.00        126.59         613,000.00       
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -                    -                    -                    -                   30,000.00           100.00          30,000.00          

                                                    รวมค่าครุภัณฑ์ -                  -                   -                   -                  30,000.00         100.00         30,000.00         
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่างๆ
โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานประจําโรงฆ่าสัตว์ -                    -                    -                    -                   800,000.00         -               -                   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    -                    -                    -                   30,000.00           100.00          30,000.00          

                                      รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                  -                   -                   -                  830,000.00        100.00         30,000.00         
                                                        รวมงบลงทุน -                  -                   -                   -                  860,000.00        100.00         60,000.00         
                                                รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 486,540.93        655,042.71        392,124.46        316,105.33       1,766,240.00     102.23         793,000.00       
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                                         รวมแผนงานการพาณิชย์ 486,540.93        655,042.71        392,124.46        316,105.33       1,766,240.00     102.23         793,000.00       
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชําระหนี้เงินต้น -                    -                    -                    -                   -                    100.00          2,617,000.00      
ค่าชําระดอกเบี้ย -                    -                    -                    -                   -                    100.00          1,283,000.00      
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,232,760.00       2,861,576.00       1,925,788.00       1,064,934.00      1,750,000.00       (3.57)             1,857,000.00      
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น -                    400,000.00         200,000.00         200,000.00         400,000.00         100.00          400,000.00         
เบี้ยยังชีพผู้อายุ 1,279,400.00       1,182,600.00       -                    -                   -                    -               -                   
เบี้ยยังชีพคนพิการ 6,000.00             -                    -                    -                   -                    -               -                   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 240,000.00         282,000.00         320,500.00         264,000.00         420,000.00         31.05            420,000.00         
สํารองจ่าย 1,938,724.00       1,341,457.00       327,400.00         2,430,558.00      6,000,000.00       1,121.75        4,000,000.00      
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,735,274.25       1,888,699.28       1,353,707.55       1,418,640.90      1,599,800.00       17.71            1,593,400.00      
เงินช่วยพิเศษ 96,870.00           32,040.00           16,020.00           61,080.00          50,000.00           212.11          50,000.00          

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น    
(กบท.) 2,046,120.00       2,209,030.00       2,930,950.00       2,952,120.00      2,952,120.00       10.82            3,248,120.00      
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ 542,730.00         533,011.16         529,824.00         554,621.72         575,000.00         36.46            723,000.00         
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา -                    253,524.00         467,419.00         595,161.00         755,000.00         199.52          1,400,000.00      

                                                         รวมงบกลาง 10,117,878.25   10,983,937.44    8,071,608.55     9,541,115.62     14,501,920.00   117.94         17,591,520.00   
                                              รวมแผนงานงบกลาง 10,117,878.25   10,983,937.44    8,071,608.55     9,541,115.62     14,501,920.00   117.94         17,591,520.00   
                                                     รวมทุกแผนงาน 185,079,349.48  218,802,028.64  237,921,478.34  169,133,034.77 302,421,790.00  37.35           326,778,340.00 
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อําเภอ สุไหงโก-ลก   จังหวัดนราธิวาส

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร
ระดับ 9 จํานวน 2 อัตรา และระดับ 8 จํานวน 3 อัตรา ผู้ได้รับเงินเดือน
ถึงขันสูงของอันดับ ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถินที
ได้รับเงินเพิมพิเศษสําหรับสู้รบ ฯลฯ
ตังจากจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 655,500 บาท และกอง
วิชาการและแผนงาน 107,200 บาท)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 762,700 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 21 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 5,285,000 บาท และกอง
วิชาการและแผนงาน 1,000,000 บาท)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,285,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,484,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ประธานสภาเทศบาล  รองประธาน
สภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน 18 คน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,563,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษารวม 3 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 459,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายก
เทศมนตรี  รวม  4  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 351,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกและรองนายก
เทศมนตรี  รวม  4  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 351,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกและรองนายกเทศมนตรี  รวม 4 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,430,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 6,155,900 บาท

งบบุคลากร รวม 16,640,200 บาท

งานบริหารทัวไป รวม 28,537,100 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 326,778,340 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
ทีได้รับตามสิทธิ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 60,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 25,000 บาท)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 85,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงิน
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหารปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 35,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 10,000 บาท)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการประชุมกรรมการของสภาเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท

1. ค่าตอบแทน  ค่าสมมนาคุณคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก,ตรวจ
และประเมินผลงาน ตังไว้ 60,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าสม
มนาคุณคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก,ตรวจและประเมินผลงาน ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนกรณีพิเศษ ประจําปี 2559 ตัง
ไว้ 5,000,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน กรณีพิเศษ
ให้พนักงานเทศบาลพนักงานครู ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีมีสิทธิได้
รับตามระเบียบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,060,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 5,315,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 9,714,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 228,000 บาท และกอง
วิชาการและแผนงาน 48,000 บาท)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 276,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 23 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 2,052,000 บาท และกอง
วิชาการและแผนงาน 432,000 บาท)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,484,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา และปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา จํานวน  1  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 235,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารระดับ 9 จํานวน 2 อัตรา และ
ระดับ 8 จํานวน 3 อัตรา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 374,400 บาท และกอง
วิชาการและแผนงาน 67,200 บาท)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 441,600 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจตุปัจจัย ค่าของรางวัล ค่าเช่าเครือง
เสียง ค่าอาหาร เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวของกับการจัดงานวัน
เทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการวันเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรณรงค์แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพืนที
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม และศึกษาดูงานของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงหมาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วัน
ที  5 สิงหาคม  พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอืน เช่น ของ
ขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล และค่าซือพวงมาลัย
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 330,000 บาท และกอง
วิชาการและแผนงาน 60,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 390,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตัง
ไว้ 150,000 บาท เพือจ่ายเป็นอาหารค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกียวเนืองในการรับรองรวมทังค่าบริการด้วย ซึงจําเป็น
ต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง  เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล
ทีมานิเทศงานตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที
เกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล โดยตังจ่ายไว้ไม่เกินปี
ละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณ ทีล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จาก
เงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้เทศบาลมีรายได้
จริงสุทธิ 161,196,915.57 บาท ตังไว้ไม่เกิน 1%
2.ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคระกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นเลียงรับรองให้กับการประ
ชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ผู้ได้รับการ
แต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่า
เช่าทรัพย์สิน ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. ค่าจ้างเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าจ้าง
โฆษณาเผยแพร่ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 40,000 บาท  และกองวิชาการ
และแผนงาน 100,000 บาท)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,620,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่น CD  หมึกสําหรับเครือง
ปรินเตอร์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 90,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 50,000 บาท)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายต่างๆ เช่น รองเท้า หมวก เสือ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปภาพสีได้จากการ
ล้างกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 5,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 350,000 บาท)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 355,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 250,000 บาท และกอง
วิชาการและแผนงาน 50,000 บาท)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ หัวเทียน
ตลับลูกปืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 50,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 20,000 บาท)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน ไม้ หิน ทราย ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 15,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 5,000 บาท)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด
แปรงถูพืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลัก
ไฟฟ้า ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 10,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน  2,500 บาท)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 12,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ ดินสอ ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป หมึกโรเนียว ค่าจัดทําวารสารสิงพิมพ์ต่าง ๆ รายงาน
ประจําปี ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 150,000 บาท และกอง
วิชาการและแผนงาน 400,000 บาท)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 550,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,492,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 60,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 30,000 บาท)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 90,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที
นัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี จํานวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

รถยนต์โดยสาร จํานวน 1,294,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองโทรสาร ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกิน
กว่า 6 วินาทีต่อแผ่น ส่งเอกสารได้ครังละไม่น้อย
กว่า 20 แผ่น จํานวน 1 เครือง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

เครืองโทรสาร จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองโทรศัพท์ จํานวน 3 เครือง (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

เครืองโทรศัพท์ จํานวน 4,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานบุหนังมีพนักพิง  ทีพักแขนมีล้อเลือน
หมุนได้ จํานวน 1 ตัว (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)

เก้าอี จํานวน 5,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,722,400 บาท

งบลงทุน รวม 2,182,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายใน
การจัดทําและติดตัง Website ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และการเช่า
พืนทีจัดทํา website และปรับปรุงข้อมูลรายเดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 50,000 บาท แและกอง
วิชาการและแผนงาน 12,000 บาท)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 62,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ในการส่งหนังสือเอกสารต่างๆ ในราชการของ
เทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 30,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 10,000 บาท)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 55,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 10,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 50,000 บาท)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 287,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล 100,000 บาท และกอง
วิชาการและแผนงาน 20,000 บาท)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสํารองไฟขนาดไม่น้อย
กว่า 800 VA จํานวน 2 เครือง (ราคามาตรฐาน ICT)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

เครืองสํารองไฟ จํานวน 6,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/
นาที) จํานวน 2 เครือง (ราคามาตรฐาน ICT)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

เครืองพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 7,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 3 เครือง (ราคามาตรฐาน ICT)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล 46,000 บาท และกอง
วิชาการและแผนงาน 23,000 บาท)

เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 69,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ  XGA ขนาดไม่น้อย
กว่า 3,500 ANSI Lumens (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)

เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 39,000 บาท

1. ค่าเฟรมภาพ  32 ภาพ จํานวน  15,200 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเฟรม
ภาพโครงสร้างเป็นเหล็ก ขนาดความสูง 2.00 เมตร ความยาวด้าน
ละ 1.80 เมตร จํานวน 4 ชิน  มีกรอบ
ภาพ 16 กรอบ กระจก 32 แผ่น พร้อมชุดไฟหลอด LED ล้าง
ภาพ 16 ชุด (ราคาท้องตลาด)
2. ค่าเฟรมภาพ 16  ภาพ จํานวน 54,600 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเฟรมภาพ
โครงสร้างเป็นเหล็ก ขนาดความสูง 2.00 เมตร ความ
ยาว 0.85 เมตร จํานวน  6  ชุด (4 ชุด ประกอบด้วย เฟรม
ภาพ 4 ชิน  กรอบภาพ 8 กรอบ กระจก 16 แผ่น ชุดไฟ LED สร้าง
ภาพ 8 ชุด) (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าเฟรมภาพ จํานวน 69,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขาตังกล้อง แบบอลูมิเนียมแบบสามขา สามารถแยก
เป็น Monopod ได้ ความสูงเมือยืดสุดไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร มีหัว
บอล รับนําหนักได้ไม่น้อยกว่า 8 กิโลกรัม ตามรายละเอียดทีเทศบาล
กําหนด(ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)

ขาตังกล้อง จํานวน 7,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียดทีกําหนดเป็น
ความละเอียดทีเซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิก
เซล สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม หรือ
เมือต้องการเปลียน สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครือง
คอมพิวเตอร์ได้ พร้อมกระเป๋าบรรจุกล้อง จํานวน 1 ตัว ตามรายละเอียดที
เทศบาลกําหนด(ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)

กล้องถ่ายภาพนิงดิจิตอล จํานวน 82,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่



วันทีพิมพ์ : 6/10/2558  13:19:57 หน้า : 7/61

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น การจ้างเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดี ค่าธรรมเนียมศาล ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 458,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิมพิเศษสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุ
พิเศษทีมีสิทธิได้รับ และเงินเดือนค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงิน
ปรับตามคุณวุฒิของพนักงาน เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 5 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,250,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,510,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,510,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,046,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล 400,000 บาท และกอง
วิชาการและแผนงาน 60,000 บาท)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 460,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 460,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองโทรศัพท์ จํานวน 2 เครือง (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)

เครืองโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานบุหนังมีพนักพิง  ทีพักแขนมีล้อเลือน
หมุนได้ จํานวน 1 ตัว (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)

เก้าอี จํานวน 5,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท

งบลงทุน รวม 78,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นซีดี หมึก
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทําวารสารสิงพิมพ์
ต่าง ๆ กระดาษโรเนียว กระดาษไข ดินสอ ปากกา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 35,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง
ประจํา และข้าราชการบํานาญ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาลทีจําเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 250,000 บาท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดจ้าง ตังไว้ 50,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามหนังสือที มท 0808.4/ว
3652 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2553
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 480,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,356,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 192,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองคลัง จํานวน 15 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,920,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา และปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 229,440 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ระดับ 8 จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งทีได้รับอยู่  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  เงินเพิม
พิเศษสําหรับสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงานเทศบาลกองคลังทีได้รับตาม
สิทธิ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 265,100 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลกอง
คลัง จํานวน 23 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,903,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,576,740 บาท

งบบุคลากร รวม 7,576,740 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 9,082,240 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 36,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 52,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์ หมึกสําหรับเครืองปริน
เตอร์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน นํามันเชือเพลิง นํามันเครือง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ หัวเทียน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ สายไฟ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์และทะเบียน
ต่าง ๆ ค่าประชาสัมพันธ์การชําระภาษี เช่น แผ่นพับ แผ่นป้ายประชา
สัมพันธ์ ไวนิล ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 377,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจํา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก ทีเทศบาล
จ้างให้ทําสิงของให้เทศบาล ตังไว้ 250,000 บาท
2.เพือจ่ายค่าเช่าทีดินการรถไฟบริเวณซุ้มขายอาหาร สวนรืนอรุณ ตัง
ไว้ 27,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 277,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 447,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 4 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถินทีได้รับ
เงินเพิมพิเศษสําหรับสู้รบ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 19,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 500,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 999,800 บาท

งบบุคลากร รวม 999,800 บาท

งานเทศกิจ รวม 3,663,200 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสํารองไฟ ขนาดไม่น้อย
กว่า 800 VA จํานวน 2 เครือง (ราคามาตรฐาน ICT)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองคลัง)

เครืองสํารองไฟ จํานวน 6,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/
นาที) จํานวน 1 เครือง (ราคามาตรฐาน ICT)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองคลัง)

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 7,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง (ราคามาตรฐาน ICT)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองคลัง)

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน 17,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 2 เครือง (ราคา
มาตรฐาน ICT)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองคลัง)

เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 46,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด
ไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู พร้อมติดตัง จํานวน
1 เครือง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองคลัง)

เครืองปรับอากาศ จํานวน 23,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 149,500 บาท

งบลงทุน รวม 149,500 บาท
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เพือจ่ายเป็นอาหารสัตว์ ทีงานเทศกิจจับตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ หัวเทียน ตลับลูก
ปืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
ประชาชน และทรัพย์สินสาธารณะ ตังไว้ 2,400,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และทางราชการในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,400,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,480,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับผู้บริหาร  พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจําทีได้รับตามสิทธิ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงิน
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 68,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าอาหารปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 93,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,633,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
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- ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตังไว้ 324,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน
และค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. ค่าจ้างเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ  ฯลฯ ตัง
ไว้ 20,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 344,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 504,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับผู้บริหารพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจําทีได้รับตามสิทธิ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าอาหารปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,208,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 456,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 38 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,104,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา และปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา จํานวน  1  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 232,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถินทีได้รับ
เงินเพิมพิเศษสําหรับสู้รบ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 17,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 5 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 430,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,239,300 บาท

งบบุคลากร รวม 5,239,300 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 6,871,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 72,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 97,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิงต่าง ๆ เช่น ท่อดูดสายส่งนํา และ
อุปกรณ์การดับเพลิง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่น CD หมึกสําหรับ เครือง
ปรินเตอร์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 7,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายต่างๆ เช่น รองเท้า หมวก เสือ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ หัวเทียน ตลับลูก
ปืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูน ไม้ หิน ทราย ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด แปรงถูพืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์ ปลัก
ไฟฟ้า ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป หมึกโรเนียม กระดาษไข  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 517,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ  สําหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 388,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารระดับ  9 ระดับ  8
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 330,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ ค่าตอบแทน
เงินเดือนเต็มขันของพนักงานทีเงินเดือนเต็มขัน เงินเพิมพิเศษสําหรับการ
สู้รบ (พ.ส.ร.)ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 665,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 18 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,441,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,178,500 บาท

งบบุคลากร รวม 9,178,500 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 20,753,700 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองวินซ์ไฟฟ้าระบบไฟ 24 โวลต์  ขนาดไม่น้อย
กว่า 5,000 กิโลกรัม พร้อมติดตัง จํานวน 2 เครือง (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

เครืองวินซ์ไฟฟ้า จํานวน 94,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าครุภัณฑ์ รวม 394,000 บาท

งบลงทุน รวม 424,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ของสํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  ของพนักงานเทศบาล
หรือพนักงานจ้างทีเทศบาลสังให้ไปราชการต่างท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บ หรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
เผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้อง เช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงิน
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 168,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานครู
เทศบาล  ตังไว้  50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการ
ดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล
2. ค่าตอบแทนกรรมการจัดหาพัสดุ ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนกรรมการจัดหาพัสดุ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 308,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 4,328,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน  16 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 192,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน  16  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,160,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ได้แก่ ค่าขอ
ใช้คู่สาย ADSL ค่าบริการรายเดือน สําหรับสํานักการศึกษา
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สํานักการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และสนามกีฬาฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 700,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สนามกีฬามหาราช สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล ลานคน
เดิน  สนามเปตอง  และอืน ฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,100,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,830,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าหมึกคอมพิวเตอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพู่กัน สี แผ่นป้าย ฟิล์มและค่าล้าง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง  นํามันหล่อลืน  ฯลฯ  สําหรับสํานักการ
ศึกษา  โรงเรียนเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอะไหล่ยนต์ต่างๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าทราย ดิน ไม้ ตะปู ลวด ฯลฯ สําหรับสํานักการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไม้กวาด  ถังขยะ จาน  ช้อน  ฯลฯ  สําหรับสํานักการ
ศึกษา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์ หลอดไฟ สายไฟ ลําโพง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ สําหรับสํานักการ
ศึกษา โรงเรียนเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 590,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ แอลอีดี (LED TV) ขนาดไม่น้อย
กว่า 46 นิว  จํานวน 6 เครือง สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 2 จํานวน 1 เครือง และโรงเรียน
เทศบาล 4 จํานวน 5 เครือง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

โทรทัศน์ แอลอีดี จํานวน 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องดิจิตอล  ความละเอียดกล้องไม่ตํากว่า  17 ล้าน
พิกเซล มีระบบถ่ายภาพเคลือนไหว Full HD
มีฟังก์ชัน Wi-Fi  สําหรับสํานักการศึกษา  จํานวน  1 เครือง (ราคาท้อง
ตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

กล้องดิจิตอล จํานวน 30,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยาย
เสียง Amplifier แบบ PowerMixer กําลังไม่น้อยกว่า 550 วัตต์ ,ชุดตู้
ลําโพง P-15 ขนาด 15 นิว 2 ทาง พร้อมขาตังลําโพง, ไมโครโฟนไร้สาย
มือถือคู่ (2 ไมค์), เครืองเล่น DVD ,สายลําโพง และแจ๊ค พร้อมติด
ตัง จํานวน 2 เครือง สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโก-ลกเทพวิมล (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

เครืองขยายเสียงพร้อมลําโพง จํานวน 100,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะ-เก้าอีครู จํานวน 20 ชุด สําหรับโรงเรียน
เทศบาล  3 จํานวน  12  ชุด  โรงเรียนเทศบาล  2 จํานวน  6 ชุด  และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอะห์มาดียะห์  จํานวน  2 ชุด (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

โต๊ะ-เก้าอีครู จํานวน 160,000 บาท

ครุภัณฑ์การศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์สําเนาระบบ
ดิจิตอล  จํานวน  1 เครือง ความละเอียดในการสร้างภาพไม่น้อยกว่า
300 x 400 จุดต่อตารางนิว  สําหรับโรงเรียนเทศบาล  4 (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

เครืองพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 130,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,032,000 บาท

งบลงทุน รวม 7,247,200 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองดนตรีทรัมเปต  สําหรับโรงเรียน
เทศบาล  3 จํานวน  10  เครือง  (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

เครืองดนตรีทรัมเปต จํานวน 132,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกลองมาร์ชชิงพร้อมขาแขวน  สําหรับโรงเรียน
เทศบาล  3 จํานวน  4  ชุด  (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

กลองมาร์ชชิง จํานวน 38,000 บาท

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นสนาม  จํานวน  3 แบบ   ดังนี
- เครืองเล่นสนามไฟเบอร์กลาส แบบที 1 ประกอบด้วย
1. ชุดหลังคากลมไฟเบอร์กลาส  จํานวน 2 ชุด
2. ชุดสไลด์เดอร์ไฟเบอร์กลาส  จํานวน 2 ชุด
3. ชุดสะพานไม้  จํานวน 1 ชุด
4. ชุดบันไดเหล็กโค้ง  จํานวน 1 ชุด
5. ชุดบันไดไฟเบอร์กลาส จํานวน 1 ชุด
6. ชุดชิงช้าเก้าอีไฟเบอร์กลาส 2 ทีนัง จํานวน 1 ชุด
7. แผ่นพืนไฟเบอร์กลาส จํานวน 2 แผ่น
8. ฝาข้างไฟเบอร์กลาส จํานวน 2 แผ่น
9. แผ่นป้ายไฟเบอร์กลาสรูปปลา จํานวน 1 ชุด
10.แผ่นยางพาราปูพืน  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร

- เครืองเล่นสนามไฟเบอร์กลาส แบบที 2 ประกอบด้วย
1. ชุดหลังคาสามเหลียมไฟเบอร์กลาส  จํานวน  1 ชุด
2. ชุดสไลด์เดอร์ไฟเบอร์กลาส  จํานวน  1 ชุด
3. ชุดบันไดปุ่ม  จํานวน  1  ชุด
4. ชุดบันไดไฟเบอร์กลาส จํานวน 1 ชุด
5. ชุดชิงช้าเก้าอีไฟเบอร์กลาส 2 ทีนัง จํานวน 1 ชุด
6. ชุดสามเหลียมปีนป่าย จํานวน 1 ชุด
7. แผ่นพืนไฟเบอร์กลาส  จํานวน 1 แผ่น
8. ฝาข้างไฟเบอร์กลาส  จํานวน  1  แผ่น
9. แผ่นป้ายไฟเบอร์กลาสรูปปลา จํานวน 1 ชุด
10. แผ่นยางพาราปูพืน ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร

เครืองเล่นสนามไฟเบอร์กลาส  แบบที 3 ประกอบด้วย
1. ชุดหลังคาสามเหลียมไฟเบอร์กลาส  จํานวน  1  ชุด
2. ชุดสไลด์เดอร์ไฟเบอร์กลาส  จํานวน  1  ชุด
3. ชุดบันไดปุ่ม  จํานวน  1 ชุด
4. ชุดบันไดไฟเบอร์กลาส  จํานวน  1 ชุด
5. ชุดสามเหลียมปีนป่าย  จํานวน  2  ชุด
6. แผ่นพืนไฟเบอร์กลาส  จํานวน 1  แผ่น
7. ฝาข้างไฟเบอร์กลาส  จํานวน  1  แผ่น
8. แผ่นป้ายไฟเบอร์กลาสรูปปลา  จํานวน 1 ชุด
9. แผ่นยางพาราปูพืน ขนาดไม่น้อยกว่า  1 ตารางเมตร
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโก-ลกเทพวิมล  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน ตามรายการ
ของเทศบาล (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

เครืองเล่นสนาม จํานวน 1,000,000 บาท

ครุภัณฑ์กีฬา
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เพือจ่ายเป็นค่าทาสีอาคารภายในภายนอกไม่น้อยกว่า 5,122 ตาราง
เมตร สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

โครงการทาสีอาคารบานบุรี โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 631,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังเหล็กดัดและกระจกช่องแสง อาคารเรียน 2 ชัน และ
อาคารเรียนชัวคราว เหล็กดัดประตู 6 ชุด เหล็ดดัดหน้าต่าง 12 ชุด และ
กระจกช่องแสง 32 บาน สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

โครงการติดตังเหล็กดัด และกระจกช่องแสงอาคารเรียน 2 ชัน และอาคารชัว
คราว โรงเรียนเทศบาล 2

จํานวน 94,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังปล่องระบายควัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 2.5 X 0.84 เมตร   พร้อมเครืองดูดควัน จํานวน 1 ชุด สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1 (ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

โครงการติดตังปล่องระบายควันโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 65,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกันสาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 21.00 เมตร รางนํา
ยาวไม่น้อยกว่า 96.50 เมตร อาคารเรียนทับทิม สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 4 (ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

โครงการติดตังกันสาดและรางนํา อาคารเรียนทับทิม โรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกันสาดเชือมต่อหน้าอาคารเรียน 1 (กันสาดพืนทีไม่
น้อยกว่า 30.50  ตารางเมตร รางนํายาวไม่น้อย
กว่า 26.00 เมตร) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุไหงโก-
ลก (ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

โครงการติดตังกันสาดเชือมต่อหน้าอาคารเรียน 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

จํานวน 95,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนมรกต ซ่อมแซมบันได และทาสีภาย
นอก พืนทีไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 4 (ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนมรกต โรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 293,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,215,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์สี/
ชนิด LED สี แบบ Network  สําหรับโรงเรียน
เทศบาล  2 จํานวน  1 เครือง
และสําหรับโรงเรียนเทศบาล  4  จํานวน  1 เครือง (ราคามาตรฐาน ICT)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

เครืองพิมพ์เลเซอร์สี จํานวน 32,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เพือจ่ายเป็นค่าปูกระเบืองอาคารศรีตรัง ชัน 2 - 4 ภายในห้อง
เรียน 11 ห้อง หน้าระเบียงและทางเชือมระหว่างอาคารเรียน 3 ชัน พืนที
ไม่น้อยกว่า 1,005.00 ตารางเมตร  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (ตาม
แบบแปลนของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

โครงการปูกระเบืองอาคารศรีตรัง โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 670,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารพลศึกษา ซ่อมแซมหลังคาและทาสีภายนอก
ภายใน เปลียนกระเบืองหลังคาบางส่วน พร้อมทาสีภายในภายนอก พืนที
ไม่น้อยกว่า 2,007.00 ตารางเมตร สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (ตามแบบ
แปลนของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

โครงการปรับปรุงอาคารพลศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 283,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังประตูอลูมิเนียม 2 ชุด หน้าต่างอลูมิเนียม 4 ชุด ทาสี
ภายในไม่น้อยกว่า 347.00 ตารางเมตร พร้อมติดตังแอร์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 30,000 BTU 4 ชุด  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 313,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องนํานักเรียนอาคารบานบุรี กับอาคารศรีตรัง
จํานวน 6 ห้อง ติดตังประตูบานสวิง 6 ชุด พร้อมก่อฉาบ ทาสีผนัง  ติดตัง
ฝ้าเพดาน และปูกระเบืองพืนไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

โครงการปรับปรุงห้องนํานักเรียนอาคารบานบุรี กับอาคารศรีตรัง โรงเรียน
เทศบาล 3

จํานวน 243,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางนําบริเวณโรงอาคาร ความยาวไม่น้อย
กว่า 22.00 เมตร สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

โครงการปรับปรุงรางนําบริเวณโรงอาหาร  โรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 36,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหน้าต่าง 8 ชุด ฝ้าเพดานไม่น้อย
กว่า 26.00 ตารางเมตร และท่อระบายนําพีวีซี 4 นิว สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 (ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

โครงการปรับปรุงท่อระบายนํา หน้าต่าง ฝ้าอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล
1

จํานวน 198,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าทําหลังคาเหล็กรีดลอนอาคารโยทะกาถึงอาคารปาริชาติ ติด
ตังหลังคา Metal Sheet พืนทีไม่น้อยกว่า 117.00 ตารางเมตร  พร้อมปู
กระเบือง 12 X 12 นิว พืนทีไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร  สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

โครงการทําหลังคาเหล็กรีดลอนอาคารโยทะกาถึงอาคารปาริชาติ โรงเรียน
เทศบาล 3

จํานวน 371,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าทําหลังคาโครงเหล็กมุงแผ่นโพลีคาร์บอร์เนต 2 ชุด พืนที
ไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร และรางนําพลาสติกความยาวไม่น้อย
กว่า 24.50 เมตร สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

โครงการทําหลังคาโครงเหล็กมุงแผ่นโพลีคาร์บอร์เนต โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 137,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของลูกจ้างประจํา  ตําแหน่ง
ภารโรงโรงเรียนเทศบาล จํานวน 6 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา(สํานัก
การศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 39,620 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่งภารโรงโรงเรียน
เทศบาล จํานวน 6 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา(สํานัก
การศึกษา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (สํานัก
การศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 4,569,600 บาท

1. เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ  จํานวน  1,087,040 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานครูเทศบาลทีมีสิทธิ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (สํานัก
การศึกษา)
2.เงินค่าตอบแทนรายเดือน  จํานวน    2,205,520 บาท  เพือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานครูเทศบาลทีได้รับเท่ากับเงิน
วิทยฐานะ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (สํานัก
การศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,292,560 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครู
เทศบาล จํานวน 148 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา  (สํานัก
การศึกษา)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 44,608,210 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 60,317,990 บาท

งบบุคลากร รวม 60,317,990 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 116,894,390 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 1,100,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

เพือจ่ายเป็นค่าปูพืนกระเบือง และติดตังหลังคาหน้าโรงอาหาร ปูพืน
กระเบืองไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร พืนทีหลังคา
คลุม ขนาด 6.50 X 12.00 เมตร สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (ตามแบบ
แปลนของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

โครงการปูพืนกระเบืองและติดตังหลังคาหน้าโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 233,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปูกระเบืองอาคารอนุบาล จํานวน 9 ห้องเรียน พืนทีไม่น้อย
กว่า 298.00 ตารางเมตร สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

โครงการปูกระเบืองอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 210,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการสําหรับข้าราชการพนักงานครูเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา(สํานัก
การศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 527,570 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับเบิกจ่ายให้แก่ข้าราชการครู/พนักงานครูใน
โรงเรียนเทศบาลทีมีสิทธิ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (สํานัก
การศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 840,000 บาท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน
 จํานวน  86,800 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผล
งานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (สํานัก
การศึกษา)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 86,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 1,454,370 บาท

งบดําเนินงาน รวม 44,739,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในพืนทีชาย
แดน  3  จังหวัดภาคใต้ สําหรับพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา
บุคคลากรสนับสนุนการสอนและภารโรง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา(สํานัก
การศึกษา)

เงินอืนๆ จํานวน 4,860,000 บาท

1. เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ตังไว้  150,000 บาท  เพือจ่ายเป็นเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุน
การสอน) จํานวน 7 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (สํานัก
การศึกษา)
2. เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ตังไว้  30,000 บาท  เพือจ่ายเป็นเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทัวไป  (ตําแหน่งภารโรง)
จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (สํานัก
การศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)ตัง
ไว้ 1,260,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
บุคลากรสนับสนุนการสอน อัตรา 7 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา(สํานัก
การศึกษา)
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป (ตําแหน่งภารโรง) ตัง
ไว้ 108,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง
ภารโรง จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (สํานัก
การศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,368,000 บาท
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1. รายหัว  จํานวน  5,695,800 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการส
อน  (รายหัว)  ดังนี
      - ระดับอนุบาล  จํานวน   591 คนๆ ละ  850 บาท/ภาค
เรียน  จํานวน  1,004,700 บาท
      - ระดับประถมศึกษา  จํานวน  2,469 คนๆ ละ  950 บาท/ภาค
เรียน  จํานวน  4,691,100 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน  (สํานักการศึกษา)
2. รายหัวส่วนเพิม จํานวน   41,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอน  (รายหัวส่วนเพิม  Top Up)สําหรับโรงเรียน
เทศบาล  2 จํานวน  82 คนๆ ละ  250 บาท/ภาคเรียน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน  (สํานักการศึกษา)

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 5,736,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน  สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทัง  4 โรง  ดังนี
  - ระดับอนุบาล          จํานวน     591  คนๆ ละ 100 บาท/ภาค
เรียน  จํานวน  118,200 บาท
  - ระดับประถมศึกษา  จํานวน  2,469  คนๆ ละ 195 บาท/ภาค
เรียน  จํานวน  962,910 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน  (สํานักการศึกษา)

ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน จํานวน 1,081,110 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน  สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทัง  4 โรง  ดังนี
  - ระดับอนุบาล          จํานวน      591 คนๆ ละ 300 บาท/
ปี  จํานวน  177,300 บาท
  - ระดับประถมศึกษา  จํานวน  2,469 คนๆ ละ 360 บาท/
ปี  จํานวน  888,840 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน  (สํานักการศึกษา)

ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 1,066,140 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  สําหรับโรงเรียน
เทศบาล ทัง  4 โรง  ดังนี
  - ระดับอนุบาล         จํานวน      591 คนๆ ละ 215 บาท/ภาค
เรียน จํานวน      254,130 บาท
  - ระดับประถมศึกษา  จํานวน  2,469 คนๆ ละ 240 บาท/ภาค
เรียน จํานวน  1,185,120 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน  (สํานักการศึกษา)

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 1,439,250 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 32,359,030 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์เพือป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา
- โรงเรียนละ 15,000 บาท จํานวน 4 โรง เป็นเงิน 60,000 บาท
- ครูแกนนําโรงเรียนละ 1 คนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
- เจ้าหน้าที อปท. 1 คน 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
- สถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ 100,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน (สํานักการศึกษา)
“จะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน”

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 175,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของโรงเรียน
เทศบาลทัง  4  โรงเรียน  โรงเรียนละ 50,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียน
เทศบาล  4 โรงเรียนๆ  ละ  100,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน   (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษา  ของ
โรงเรียนเทศบาลทัง  4 โรง  คนละ  3,000 บาท จํานวน 183 คน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน 549,000 บาท และตังจ่ายจากเงินราย
ได้ 1,330,000 บาท  (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,879,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
เล็ก  ทัง  4 ศูนย์ 2,000 บาท  จํานวนทังสิน 43 คน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน  86,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้   200,000 บาท (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 286,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
เทศบาล  4 โรงเรียนๆ  ละ  20,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการติดตัง
ระบบ Wireless Fidelity:WiFi สําหรับ
โรงเรียน 4 โรงๆ ละ 7,200 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการติดตังระบบ Wireless Fidelity : WiFi จํานวน 28,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล อปท.ละ 50,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถินไทย (สํานักการศึกษา)
“จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน”

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน  สําหรับโรงเรียนเทศบาล  4  โรง  ดังนี
  - ระดับอนุบาล                  จํานวน  591  คนๆ ละ  200  บาท/
ปี  จํานวน  118,200 บาท
  - ระดับประถมศึกษาปีที  1 จํานวน  495  คนๆ ละ  561  บาท/
ปี  จํานวน  277,695 บาท
  - ระดับประถมศึกษาปีที  2 จํานวน  417  คนๆ ละ  605  บาท/
ปี  จํานวน  252,285 บาท
  - ระดับประถมศึกษาปีที  3 จํานวน  396  คนๆ ละ  622  บาท/
ปี  จํานวน  246,312 บาท
  - ระดับประถมศึกษาปีที  4 จํานวน  362  คนๆ ละ  653  บาท/
ปี  จํานวน  236,386 บาท
  - ระดับประถมศึกษาปีที  5 จํานวน  410  คนๆ ละ  785  บาท/
ปี  จํานวน  321,850 บาท
  - ระดับประถมศึกษาปีที  6 จํานวน  389  คนๆ ละ  818  บาท/
ปี  จํานวน  318,202 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน  (สํานักการศึกษา)

ค่าหนังสือเรียน จํานวน 1,770,930 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับเด็กยากจน  ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลทัง  4 โรง  จํานวน  682  คนๆ ละ  500 บาท/ภาคเรียน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน  (สํานักการศึกษา)

ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับเด็กยากจน จํานวน 682,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ได้แก่ ค่า
ขอใช้คู่สาย  ADSL  ค่าบริการรายเดือน  สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทัง  4 โรงเรียนๆ  ละ  9,600  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน  (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวน 38,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
- ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับสถาน
ศึกษา (4 โรงเรียน/ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สถานศึกษา
ละ 50,000 บาท  เป็นเงิน  400,000 บาท
- ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน (สํานักการศึกษา)
“จะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน”

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาดีเด่น

จํานวน 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน  (สํานักการศึกษา)
“จะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน”

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา จํานวน 50,000 บาท
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1. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  ตัง
ไว้  3,186,700 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษาปี
ที  1 – 6 ของโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  จํานวน  1,663 คน  ในอัตราคน
ละ  7.37 บาท  ต่อคนต่อวัน  จํานวน  260  วัน
2. ค่าอาหารเสริม  (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล  ตัง
ไว้   5,863,600 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม  (นม) สําหรับ
เด็กระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษาปีที  1-6 ของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 3,060 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท ต่อ
คนต่อวัน  จํานวน  260  วัน
3. ค่าอาหารเสริม  (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตัง
ไว้   1,875,900 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมการ
ศาสนา  มัสยิดอะห์มาดียะห์  มัสยิดอัลอามีน  วัดโก-ลกเทพ
วิมล  จํานวน  909 คน ในอัตราคนละ  7.37  บาท  ต่อคนต่อวัน
จํานวน  280 วัน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)(สํานักการศึกษา)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 10,926,200 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,926,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิน  (SBMLD)
- โรงเรียนทีเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2559 จํานวน 4 โรง  โรงเรียน
ละ  750,000 บาท เป็นเงิน  3,000,000 บาท
- โรงเรียน SBMLD ดีเด่น จํานวน 4 โรง โรงเรียน
ละ 250,000 บาท เป็นเงิน  1,000,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน (สํานักการศึกษา)
“จะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน”

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้อง
ถิน (SBMLD)

จํานวน 4,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กประจํา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล  จํานวน 126 คน  ในอัตราคน
ละ  20 บาท  ต่อคน  ต่อวัน  จํานวน  280  วัน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับหนุน
อาหารกลางวัน  (สํานักการศึกษา)

ค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 705,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กระดับ
ก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษาปีที  1-6  ของ
โรงเรียน  สังกัดเทศบาล  จํานวน  3,060  คน  ในอัตราคน
ละ  20 บาท ต่อคน ต่อวัน  จํานวน  200  วัน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน   (สํานักการศึกษา)

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 12,240,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (สํานัก
การศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 1,092,000 บาท

1.เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ  จํานวน  317,120 บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
เพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานครูเทศบาลทีมีสิทธิ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (สํานัก
การศึกษา)
2.เงินค่าตอบแทนรายเดือน  จํานวน   280,880 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่า
ตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานครูเทศบาลทีได้รับเท่ากับเงินวิทยฐานะ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (สํานัก
การศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 598,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครู
เทศบาล จํานวน 21 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (สํานัก
การศึกษา)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,724,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,044,000 บาท

งบบุคลากร รวม 8,044,000 บาท

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 11,545,850 บาท

1. เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  ตัง
ไว้  6,652,000 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน  สําหรับ
เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที 1 – 6 ของโรงเรียน
บ้านสุไหงโก-ลก จํานวน 1,663 คน ในอัตราคนละ 20 บาท ต่อคนต่อ
วัน  จํานวน  200  วัน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน   (สํานักการศึกษา)
2. เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมการ
ศาสนา  ตังไว้  4,384,800 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลาง
วัน  สําหรับเด็กประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มัสยิดอะห์มาดียะห์  มัสยิดอัล
อามีน  และวัดโก-ลกเทพวิมล  จํานวน  783  คน  ในอัตราคน
ละ 20 บาท ต่อคนต่อวัน  จํานวน  280  วัน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน   (สํานักการศึกษา)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 11,036,800 บาท

เงินอุดหนุน รวม 11,036,800 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 11,036,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ  โรงเรียนเทศบาลทัง 4 โรง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 800,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 800,000 บาท

งบลงทุน รวม 800,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้นของโรงเรียนเทศบาล  3 และ 4  จํานวน  100  คน  อัตราคน
ละ 1,500  บาท/ภาคเรียน  (3,000 บาท/คน/ปี)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน  (สํานักการศึกษา)

ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 300,000 บาท

1. รายหัว จํานวน  1,592,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการส
อน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน
เทศบาล  3 และ 4 จํานวน  455 คน คนละ 1,750  บาท/ภาคเรียน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขันพืนฐาน  (สํานักการศึกษา)
2. รายหัวส่วนเพิม (Top  Up) จํานวน  455,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการสอน  (รายหัวส่วนเพิม  (Top Up)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน
เทศบาล 3 และ 4 จํานวน  455  คนๆ ละ  500  บาท/ภาคเรียน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขันพืนฐาน  (สํานักการศึกษา)

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 2,047,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนเทศบาล  3 และ  4 จํานวน  455 คนๆ ละ  210  บาท/ภาคเรียน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขันพืนฐาน  (สํานักการศึกษา)

ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน จํานวน 191,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนเทศบาล  3 และ  4 จํานวน  455 คน ๆ ละ
450 บาท/ปี
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขันพืนฐาน  (สํานักการศึกษา)

ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 204,750 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรียนเทศบาล  3 และ  4 จํานวน  455  คน
คนละ  440  บาท/ภาคเรียน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขันพืนฐาน  (สํานักการศึกษา)

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 400,400 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 3,501,850 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,501,850 บาท

- เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในพืนทีชาย
แดน 3 จังหวัดภาคใต้  ตังไว้  630,000 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทน
พิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในพืนทีชายแดน  3  จังหวัดภาคใต้
สําหรับพนักงานครูเทศบาล จํานวน 21 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (สํานัก
การศึกษา)

เงินอืนๆ จํานวน 630,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวิทยากรการสอน ครูสอนภาษา
จีน จํานวน  9  ราย
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน (ภาษาจีน) จํานวน 1,620,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่า
พาหนะเดินทาง ค่าเบียเลียง ค่าของชําร่วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุเครือง
เขียน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวกับการประชุมสัมมนา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาและผู้นําศาสนา

จํานวน 300,000 บาท

เพือเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าเช่าทีพัก ค่า
พาหนะเดินทาง ค่าเบียเลียง  ค่าของชําร่วย  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าวัสดุ
เครืองเขียน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวกับการประชุมอบรมสัมมนา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความรู้ทางวิชาการและทัศนศึกษา
ดูงานของพนักงาน ครูเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูสอนศาสนาและ
บุคลากรทางศึกษา

จํานวน 700,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  เงินรางวัล ค่า
ประกาศนียบัตรหรือโล่รางวัล ค่าวัสดุเครืองเขียน ค่าตอบแทน  และค่าใช้
จ่ายอืนทีเกียวข้องกับการจัดนิทรรศการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษาทาง
วิชาการเผยแพร่ผงงานการจัดการศึกษาของเทศบาล ค่าวัสดุ ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  และค่าเบียเลียงผู้ควบคุม  ผู้ฝึกสอน  ค่าใช้จ่ายอืนที
เกียวข้องกับการนํานักเรียนไปร่วมแข่งขันทางวิชาการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน
กลุ่มโรงเรียนเทศบาลระดับภาคและระดับประเทศ

จํานวน 550,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน ค่าวิทยากรการสอน นักการ
ภารโรง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,000,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 7,416,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 7,541,000 บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 7,541,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน
เทศบาล  3 และ  4  ดังนี
มัธยมศึกษาปีที  1  จํานวน  258  คนๆ ละ  705  บาท/
ปี  จํานวน   181,890 บาท
มัธยมศึกษาปีที  2  จํานวน  128  คนๆ ละ  865  บาท/
ปี  จํานวน   110,720 บาท
มัธยมศึกษาปีที  3  จํานวน    69  คนๆ ละ  949  บาท/
ปี  จํานวน     65,490 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขันพืนฐาน  (สํานักการศึกษา)

ค่าหนังสือเรียน จํานวน 358,100 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าลูกฟุตบอล ห่วงยาง ค่าตาข่ายไม้ปิงปอง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าทราย  หิน  ดิน  ไม้  ตะปู  ลวด  ฯลฯ  สําหรับสํานักการ
ศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 75,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ของชําร่วย  ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการอบรม
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

โครงการอบรมภาษามลายู จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารเครืองดืม  ค่าเช้าทีพัก ค่า
พาหนะ  ค่าเบียเลียง  ค่าของชําร่วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าวัสดุเครืองเขียน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการอบรม
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

โครงการอบรมผู้สอนคัมภีร์กุรอานในเขตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  เงินรางวัล ค่า
ประกาศนียบัตร  หรือโล่รางวัล  ค่าวัสดุเครืองแต่งกาย  ค่าอาหารและ
เครืองดืม  ค่าตอบแทน  ค่าตกแต่งสถานที  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียว
ข้องกับการจัดโครงการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

โครงการอนุบาลสร้างสรรค์ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครือง
ดืม  ค่าตอบแทน  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพัก
และค่าใช้จ่ายอืน  ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดโครงการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

โครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล  ค่า
ประกาศนียบัตร หรือโล่รางวัล ค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าตอบแทน ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้องกับการจัดโครงการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครูสนับสนุนการสอนในโรงเรียนเทศบาล
ทัง 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 4 ศูนย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่า
ใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับการเรียนการสอน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2,396,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนภาษาต่างประเทศ  โรงเรียน
เทศบาล  ค่าวัสดุ  สือการเรียนการสอน  และค่าใช้สอยอืน ๆ  ตามความจํา
เป็น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

โครงการจัดอบรมเข้าค่ายภาษาต่างประเทศให้นักเรียนในโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ  เช่น  จ้าง
เหมาบริการ  ค่าเย็บหนังสือ  หรือค่าเช่าปกหนังสือ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  และ
จ้างบุคคลภายนอกดําเนินกิจการของเทศบาล ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขของพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้อง เช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม จํานวน 4 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม ระดับ 8 จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานทีเงินเดือนเต็มขัน เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.
ร.) ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล   และปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,528,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,176,100 บาท

งบบุคลากร รวม 2,176,100 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 7,619,100 บาท

แผนงานสาธารณสุข
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,843,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 195,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ  ทีจําเป็นต้องใช้  เช่น  ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึกพิมพ์  หัวพิมพ์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันเชือ
เพลิง  นํามันเครือง  ไม้ฟืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  อะไหล่รถยนต์  ยาง
รถยนต์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  เข่ง   ถัง
ขยะ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้อง เช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 4,906,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม จํานวน 3 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานทีเงินเดือนเต็มขัน เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.
ร.) ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 23,040 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 4 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้   (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 807,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,190,640 บาท

งบบุคลากร รวม 1,190,640 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 6,097,240 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินก่อสร้าง  ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

เพือจ่ายค่าปรับปรุงซ่อมแซมเมรุพร้อมติดตังเตาเผาศพปลอดมลพิษวัด
ทองดีประชาราม จํานวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุพร้อมติดตังเตาเผาศพปลอดมลพิษวัดทองดี
ประชาราม

จํานวน 4,633,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมห้องนําชันล่าง พร้อมปรับปรุงห้องนําชันบน
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องนําชันล่าง  พร้อมปรับปรุงห้องนําชันบนกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม

จํานวน 150,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,793,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารเครืองดืม  ค่าพาหนะ  ค่าใช้
สอย  ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานแก่ผู้ประกอบการตลาดสด จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารเครืองดืม  ค่าพาหนะ  ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ และฟืนฟูสิงแวดล้อม จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพือให้เป็นค่าตอบแทนวิทยากร  อาหารและเครืองดืม ค่าพาหนะ  ค่าใช้
สอยและวัสดุ  ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจัดระเบียบผู้ประกอบการกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ร้านตัดผม และร้านเสริมสวย

จํานวน 60,000 บาท

เพือใช้เป็นค่าตอบแทนวิทยากรอาหารและเครืองดืม  ค่าพาหนะ  ค่าใช้
สอยและวัสดุ  ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร พัฒนาแผง
ลอย จําหน่ายอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล

จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอบรมอนุรักษ์และฟืนฟูสิงแวดล้อม  ค่าอาหาร  เครือง
ดืม  ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษ์แม่นําโก-ลก จํานวน 150,000 บาท

เพือให้เป็นค่าตอบแทนนักแสดง  ค่าเช่าเครืองเสียง  เครืองดนตรี  และค่า
ตอบแทนพนักงานทําความสะอาดและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการถนนคนเดิน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนนักแสดง  ค่าเช่าเครืองเสียง  เครือง
ดนตรี ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์   และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาลอาหารจานเด็ด จํานวน 1,000,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าเช่าทีดินของการรถไฟ (ตลาดรถไฟ)  ตังไว้   948,600  บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าเช่าทีดิน ค่าสิทธิการใช้ทีดิน ฯลฯ  ของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยทีเทศบาลเช่า  หรือขอใช้ประโยชน์
2.ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการดูแลตลาด  ตัง
ไว้  950,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดูแล
รักษาความสะอาด และความปลอดภัยตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ)
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,898,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,238,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญ
เฉพาะ จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้   (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานทีเงินเดือนเต็มขัน เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.
ร.) ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 8,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 4 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้   (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 575,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 985,500 บาท

งบบุคลากร รวม 985,500 บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 2,442,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของตลาดสดเทศบาล  (ตลาดรถไฟ)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล  (ตลาดรถไฟ)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึกพิมพ์  หัวพิมพ์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและเวชภัณฑ์สําหรับโครงการเทศบาลสัญจรช่วย
เหลือผู้ประสบอุทกภัย  และงานควบคุมโรคและงานอืนทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า  ได้แก่  ฟิวส์  หลอดไฟ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  เช่น ปากกา ดินสอ
แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 28,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมด้านสาธารณสุขในกลุ่มต่าง ๆ จํานวน 60,000 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  อบรมแกนนํา  จัด
กิจกรรมรณรงค์   ค่าอาหาร และเครืองดืม  ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ตามโครงการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อประจําถินในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารเครืองดืม   ค่าพาหนะ   ค่าใช้
สอย  ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐานแก่ อสม. จํานวน 500,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสียงฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในการอบรมทางด้านสาธารณสุขในกลุ่มต่าง ๆ จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ  เช่น  จ้าง
เหมาบริการ  ค่าเย็บหนังสือ  หรือค่าเช่าปกหนังสือ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  และ
จ้างบุคคลภายนอกดําเนินกิจการของเทศบาล ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้อง เช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

1.ค่าตอบแทนกําลังคนสาธารณสุข  (พ.ต.ส.) ตังไว้  12,000 บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุข  สําหรับตําแหน่งทีมีเหตุ
พิเศษผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข
2.ค่าตอบแทนตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  ตัง
ไว้  60,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพิเศษ  ค่าล่วงเวลาสําหรับ
แพทย์  พยาบาล  เจ้าหน้าทีอืนๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 72,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 995,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม จํานวน 3 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดความดันโลหิต ระบบ
ดิจิตอล  จํานวน 2 เครือง (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เครืองวัดความดันโลหิต จํานวน 12,000 บาท

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,000 บาท

งบลงทุน รวม 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ งานศูนย์บริการฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 4,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึกพิมพ์  หัวพิมพ์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  สี  พู่กัน  แผ่น
ป้าย  ฟิล์มและค่าล้าง  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและเวชภัณฑ์  ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  และ
งานควบคุมโรคและงานอืนทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน   เช่น  นํามันเชือ
เพลิง  นํามันเครือง ไม้ฟืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  อะไหล่รถยนต์  ยาง
รถยนต์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า  ได้แก่  ฟิวส์  หลอดไฟ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  เช่น ปากกา ดินสอ
แบบพิมพ์ต่าง ๆ   ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 214,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและเวชภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้านแพทย์ฉุกเฉิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

โครงการสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักของพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือหรือผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล  ทีจําเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 106,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถินทีได้
รับเงินเพิมพิเศษสําหรับสู้รบ (พ.ส.ร) ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 16,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล   พร้อมทังเงินปรับปรุงอัตราเงิน
เดือน  จํานวน  4 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 730,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 746,760 บาท

งบบุคลากร รวม 746,760 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 852,760 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

เพือสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขของ อสม. ชุมชน
ละ 15,000 บาท เพือให้ อสม. ดําเนินการใน  3  กลุ่มกิจกรรม  ได้แก่
1. การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
2. การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่างๆ
3. การจัดบริการสุขภาพเบืองต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสม
ช.)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 420,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,031,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร ผู้ได้รับเงินเดือน
ถึงขันสูงของอันดับ ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ที
ได้รับเงินเพิมพิเศษสําหรับสู้รบ(พ.ส.ร) ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 129,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 4 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,280,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,837,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,837,700 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,968,700 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ   ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
พาหนะและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความเหมาะสมทีเกียวข้องกับโครงการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของพระบรมวงศานุวงศ์ และ
ผู้ด้อยโอกาศในสังคม

จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 270,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 295,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ หัว
พิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษไขคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน
และสี ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามันเพลิง นํามัน
เครือง นํามันหล่อลืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ไม้กวาด เข่ง ถังใส่ขยะ นํายา
ล้างห้องนํา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ  หมึก
โรเนียว  ปากกา ยางลบ  แฟ้ม ผ้าธง ผ้าระบาย  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 276,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1 รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้  120,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บ
หนังสือ หรือค่าเช่าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน และจ้างเหมาทําความ
สะอาด สนง กองช่าง ฯลฯ
2.ค่าเช่าทีดินของการรถไฟ ตังไว้  70,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่า
ทีดิน ค่าสิทธิการใช้ทีดิน ฯลฯ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทีเทศบาล
เช่า หรือขอใช้ประโยชน์
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 420,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 592,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 4,542,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 408,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 36 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,672,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําทีได้รับการปรับอัตรา
เงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินใหม่ หรือทีได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนเต็มถึงขันสูงสุดของอันดับ และจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัว
คราวให้แก่ลูกจ้างประจํา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 16 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 3,384,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน  ทีได้
รับเงินเพิมพิเศษสําหรับสู้รบ (พ.ส.ร)ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล อัตรา 13 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 934,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,459,000 บาท

งบบุคลากร รวม 8,459,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 17,868,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท

งบลงทุน รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้กับหมายเลข 0-7361-2393
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ เช่น นํายารักษา
คุณภาพนําออกซิเจน แอลกอฮอล์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 2,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามันเพลิง นํามัน
เครือง นํามันหล่อลืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี หิน ทราย ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,480,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ บาลาส สาย
ไฟ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ  หมึก
โรเนียว  ปากกา ยางลบ  แฟ้ม ผ้าธง ผ้าระบาย  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 3,185,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 75,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือ หรือค่าเช่าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่า
จ้างเหมาติดตังและซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 660,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 765,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน  ทีได้
รับเงินเพิมพิเศษสําหรับสู้รบ(พ.ส.ร)ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 26,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 419,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,966,100 บาท

งบบุคลากร รวม 2,966,100 บาท

งานสวนสาธารณะ รวม 10,032,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าดําเนินการเกียวกับไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 300,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 820,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 820,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือผ้าเต็นท์ ขนาดไม่น้อย
กว่า   4.00 X 4.00 เมตร จํานวน 15 หลัง (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

ผ้าเต็นท์ จํานวน 87,000 บาท

ครุภัณฑ์อืน

เพือจ่ายค่ารถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สามารถยกสูง
ได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร เป็นเครน แบบชนิดพับเก็บหลัง
เก๋ง ชนิด 6 ล้อ เครืองยนต์ดีเซล 4 สูบ  4 จังหวะ ขนาดกําลังแรงม้าไม่
น้อยกว่า 150 แรงม้า จํานวน 1 คัน (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

รถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 2,860,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,747,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,567,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ไม้กวาด เข่ง ถังใส่ขยะ นํายา
ล้างห้องนํา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ บาลาส สาย
ไฟ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 623,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1 รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้  118,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บ
หนังสือ หรือค่าเช่าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน และจ้างเหมาดูแลรักษา
ความสะอาดอาคารอเนกประสงค์
พร้อมดูแลรักษาไม้ประดับสวนรืนอรุณ ฯลฯ
2.ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะของ
เทศบาล  ตังไว้  2,873,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
เอกชนดูแลรักษาสวนหน้าโรงพยาบาล สวนสิรินธร  สวนภูมินทร์ สวน
ขวัญประชา และสวนเลียบทางรถไฟ  ถนนทรายทอง 1 และสนามกีฬา
สันติภาพ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,991,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,026,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 140,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 6,119,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน  12 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,296,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 5 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,079,900 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงอัตราเงิน
เดือน จํานวน 6 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,323,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 18,125,600 บาท

งบบุคลากร รวม 18,125,600 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 30,034,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 847,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 847,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท

งบลงทุน รวม 947,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสวนสาธารณะและสนามกีฬาสันติภาพ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสวนสาธารณะของเทศบาลและไฟสาธารณะ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,130,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ เช่น นํายารักษา
คุณภาพนําออกซิเจน แอลกอฮอล์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 2,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามันเพลิง นํามัน
เครือง  นํามันหล่อลืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี หิน ทราย ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูน ทราย หิน ดินถม ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  เข่ง
ถังขยะ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 325,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 3,705,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

1.รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้  10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาบริการค่าเย็บหนังสือ  หรือ
ค่าเช่าปกหนังสือ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  และจ้างบุคคลภายนอกดําเนินกิจการ
ของเทศบาล ฯลฯ ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่า
สัตว์ ตามหนังสือที นธ.0016.2/1532  ลงวันที 20 กรกฎาคม  2535
2.ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการขนย้ายและฝังกลบ
ขยะ  ตังไว้  4,000,000  บาท  เพือใช้สําหรับขนย้ายและฝังกลบขยะของ
แต่ละเดือนหรือครังคราว รวมถึงจ้างเหมาบุคคลภายนอก คนงานในการ
ควบคุมเครืองชังขยะ คนงานทัวไป และยามประจําบ่อกําจัดขยะ
3.ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดภายใน
ชุมชน  ตังไว้  1,080,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าดูแลทําความสะอาดภาย
ในชุมชน จํานวน 10 ชุมชน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,090,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,390,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 800,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 810,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 9,999,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,680,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม จํานวน 140 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 15,120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ลูกจ้างประจํา ทีได้รับค่าตอบแทนราย
เดือน และเงินตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจําของผู้ทีได้รับค่าจ้างสูงสุด
ของอันดับ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 2,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร พร้อมหอ
ถังเก็บนําความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร พร้อมติดตังอุปกรณ์
ต่าง ๆ บริเวณศูนย์กําจัดขยะฯ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 900,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 900,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบสะพายหลัง(แบบข้อแข็ง) เครือง
ยนต์ขนาดไม่ตํากว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 30 ซี
ซี. พร้อมใบมีด จํานวน 1 เครือง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เครืองตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,009,500 บาท

งบลงทุน รวม 1,909,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์กําจัดขยะฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์กําจัดขยะฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 54,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 94,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  ได้แก่ ถุงมือ เสือแขนยาวหรือ
แขนสัน  เสือกัก  รองเท้า  ผ้ากันเปือน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  สี  พู่กัน  แผ่น
ป้าย  รูปภาพจากการล้าง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร ได้แก่ ยาฆ่าแมลง  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน   เช่น  นํามันเชือ
เพลิง  นํามันเครือง  ไม้ฟืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 2,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  อะไหล่รถยนต์  ยาง
รถยนต์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 400,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร   และเงินค่าตอบแทนเป็น
รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถินทีได้รับเงินเพิมพิเศษสําหรับสู้รบ (พ.ส.
ร) ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 83,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล   พร้อมทังเงินปรับปรุงอัตราเงิน
เดือน   จํานวน  4 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,004,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,754,640 บาท

งบบุคลากร รวม 1,754,640 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 8,204,940 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินก่อสร้าง   ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท

งบลงทุน รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูน ทราย หิน ดินถม ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม จํานวน 2 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท

งบบุคลากร รวม 240,000 บาท

งานบําบัดนําเสีย รวม 390,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการจัดตังกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าสนับสนุนชุมชนในขบวนพาเหรด  เงินรางวัล ค่าตอบ
แทนการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครืองดืม  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสิน  ค่าใช้สอย  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการเช่น  กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์   กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมมลายูสุไหงโก-ลก จํานวน 800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ฯ  และเชือมสัมพันธไมตรีระหว่างชุมชนต่างๆ  ในเขตเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักของพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเย็บเล่มทําปก เข้าเล่มหนังสือ
ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ เข้าเล่มแผนชุมชน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 3,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,513,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 44,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือหรือผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล  ทีจําเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 107,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,883,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 5 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารระดับ  8 จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ  เช่น ไม้
กวาด ถังใส่ขยะ  นํายาล้างจาน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้า ได้แก่ หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์  ปลักไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ  ปากกา แฟ้ม ดินสอ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 188,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ  ตามโครงการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ  ทีเกียวข้องกับโครงการ  จํานวน  28 ชุมชน เช่น กิจกรรมการยก
ระดับสินค้า  กิจกรรมตลาดนัดไอเดีย ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าพาหนะ  ค่า
ใช้สอยค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ จํานวน 700,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเครือง
ดืม ค่าตอบแทน ผู้จัดเก็บข้อมูล  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมและจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่าพาหนะ ค่าใช้
สอย  ค่าวุฒิบัตร  ค่าวัสดุอุปกรณ์   และค่าใช้สอยอืน ๆ  ทีเกียวข้องกับการ
จัดค่ายจริยธรรมเยาวชน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม  ค่าใช้สอย  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นจัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์  ชนิด LED ขาวดํา  มีความเร็วใน
การพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาที
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสวัสดิการสังคม)

เครืองพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 7,300 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองดนตรี  ประกอบด้วย ระนาดเอก  ขิม ซออู้ ซอ
ด้วง  กลองแขก  ฉิง  ฉาบ โหม่ง จะเข้ กลับ  ฯลฯ
(ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการสังคม)

เครืองดนตรี จํานวน 50,000 บาท

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,300 บาท

งบลงทุน รวม 2,567,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ตังจ่ายจากเงินรายได้   (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 13,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์
ตังจ่ายจากเงินรายได้   (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า
ตังจ่ายจากเงินรายได้   (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 45,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 75,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์
คอมพิวเตอร์  แผ่น CD ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น แผ่นป้าย พู่กัน ถ่านใส่
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ  เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ  เช่น ไขควง อะไหล่ ยาน
พาหนะ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ  เช่น ไม้ ไม้อัด  สี ปูน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาวิทยากรให้ความรู้ด้านกีฬาและ
นันทนาการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬามหาราช
สนามฟุตบอล  ลานคนเดิน  สนามเปตอง  สนามฟุตซอล  สนามหญ้า
เทียม และอืนๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,000,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,200,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 3,200,000 บาท

โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ ตังไว้  1,000,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจตุปัจจัย ค่าเครืองไทยทาน ค่า
มหรสพ  ค่าจ้างการแสดง/ดนตรี  ค่าของขวัญรางวัล  เงินรางวัล  ผู้เข้า
ร่วมประกวดกิจกรรม ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ประทีป โคมไฟ ค่าเช่า  เครือง
เสียง ค่าอาหาร อาหารว่างเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกับการจัดงาน
วันแม่แห่งชาติ วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา  วัน
คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ  วันเทศบาล  วันเยาวชนแห่ง
ชาติ วันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,000,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 1,000,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงตามรายการ ดังนี (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล)
1. ลานอเนกประสงค์พืนไม้สําเร็จรูป พืนทีไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร
2. ห้องเก็บของ, ล้างจาน, ล้างมือ, พืนทีไม่น้อยกว่า 18.00 ตารางเมตร
3. ลานทางเดินคอนกรีต 2 จุด พืนทีไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร
4. สนามเล่นเปตองขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร
5. รัวโดยรอบโครงการ ความยาวไม่น้อยกว่า 155.00 ตารางเมตร
6. งานกันห้องและเครืองปรับอากาศ จํานวน 2 ชุด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการปรับปรุงก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ สวนรืนอรุณ จํานวน 2,500,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 6/10/2558  13:20:03 หน้า : 54/61

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุ  ตกแต่งเวที  ค่าเครืองแต่งกายผู้เข้าประกวด  ค่าของขวัญ
รางวัล  เงินรางวัลค่าเช่าเครืองเสียง  ค่ามหรสพการแสดง  ค่าจ้าง
ดนตรี ค่าอาหารว่าง เครืองดืม ค่าดอกไม้ ค่าพลุสี/เสียง ค่าประทัด  ค่าของ
ทีระลึกกรรมการ/ผู้เข้าประกวด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการจัดงาน
วันลอยกระทง  วันขึนปีใหม่  วันตรุษจีน  วันสงกรานต์  วันสุนัตหมู่  งาน
สืบสานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน  เทศกาลกินเจ  วันตรุษอิดิลอัฎฮา  วัน
เข้าพรรษา  วันออกพรรษา  วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา  วันวิสาข
บูชา  วันเมาลิด  ทอดกฐิน  พรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  บวชศีลจาริณี
ภาคฤดูร้อน  เยียมวัดทําบุญปฏิบัติธรรมวันพระ  การแข่งขันนกเขาชวา
และนกกรงหัวจุก  การส่งเรือเข้าร่วมแข่งขันหน้าพระทีนัง  และงานของดี
เมืองนราฯ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณ๊ ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 2,000,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 2,000,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,000,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 8,684,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัดโครงการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา วัสดุจัดทําสนาม ค่าเงิน
รางวัล  ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ของขวัญของชําร่วย  ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทน  ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าอาหาร  เครืองดืม ค่าชุดกีฬา ค่าเก็บตัว
นักกีฬา  ค่าเวชภัณฑ์  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ  ทีเกียวกับการจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาของเทศบาลเข้าร่วมการ
แข่งขันฟุตบอล กอล์ฟ ลีลาศ เทควันโด้ บาสเก็ตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิล
เทนนิส  แบดมินตัน  เทนนิส  วิงเพือสุขภาพ  กีฬาท้องถินสัมพันธ์  กีฬา
สัมพันธ์สุไหง โก-ลก ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ วันกีฬาแห่งชาติ มวย
ไทย  มวยสากล  มวยจีน  กีฬา - กรีฑา  กลุ่มโรงเรียนเทศบาล  กีฬา-
กรีฑา  นักเรียนเทศบาลระดับภาคและระดับประเทศ  ดนตรี/นันทนาการ
เพือประชาชน  การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

โครงการจัดงานส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ จํานวน 2,000,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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ตามหนังสือที นธ 0023.3/ว 2425 ลงวัน
ที 8 พฤษภาคม 2558 เรือง การตังงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
1. เงินอุดหนุนสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ตังไว้ 7,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส จัดขบวนแห่เรือ
บุปผชาติทางนําในการจัดงานแข่งขันเรือกอและ เรือยาวเรือยอกอง ชิง
ถ้วยพระราชทานหน้าพระทีนัง ประจําปี 2559 ตามหนังสือที
นธ 61301 (ส.ท.จ.นธ)/ว2 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558
2. เงินอุดหนุนศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ตังไว้ 100,000 บาท  เพือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน ค่าจัดกิจกรรมงานประเพณีให้กับศาลเจ้าโต๊ะโมะ  อําเภอสุไหงโก
-ลก  จังหวัดนราธิวาส  ตามหนังสือศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ  ลงวัน
ที 2  กุมภาพันธ์  2558
3. เงินอุดหนุนกิจการด้านการศาสนา   รวม   4,000,000  บาท
      3.1 อุดหนุนเพือปรับปรุง ก่อสร้าง ศาสนสถานของวัดในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก   ตังไว้   2,000,000 บาท
            - วัดขวัญประชา  เป็นเงิน  500,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนเพือบูรณะปฏิสังขรศาสนสถานภายในวัด ตามหนังสือลงวัน
ที  1  กุมภาพันธ์  2558
            - วัดชลเฉลิมเขต  เป็นเงิน  500,000 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนเพือบูรณะปฏิสังขรศาสนสถานภายในวัด ตามหนังสือ
ที  005/2558  ลงวันที  27  มกราคม  2558
           - วัดทองดีประชาราม  เป็นเงิน  500,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนเพือบูรณะปฏิสังขรศาสนสถานภายในวัด ตามหนังสือลงวัน
ที  3  กุมภาพันธ์  2558
           - วัดโก-ลกเทพวิมล  เป็นเงิน  500,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนเพือบูรณะปฏิสังขรศาสนสถานภายในวัด ตามหนังสือ
ที 03/2558  ลงวันที  3  กุมภาพันธ์  2558
   3.2 อุดหนุนเพือก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศาสนสถานทางศาสนาอิส
ลามในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ตังไว้  2,000,000  บาท
       - มัสยิดอะห์มาดียะห์ (มัสยิดกลาง) เป็นเงิน 850,000 บาท เพือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนเพือก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมศาสนสถานทางศาสนาอิส
ลาม  ตามหนังสือมัสยิดอะห์มาดียะห์  ลงวันที  2 กุมภาพันธ์  2558
      - มัสยิดอัลยุมอียะห์อัลฮาซานียะห์ (หะยีอาแซ) เป็น
เงิน 250,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน เพือก่อสร้างปรับปรุงซ่อม
แซมศาสนสถานทางศาสนาอิสลามตามหนังสือมัสยิดมัสยิดอัลยุมอียะห์อัล
ฮาซานียะห์ ลงวันที  3 กุมภาพันธ์  2558
      - มัสยิดอัลวุสตอ   เป็นเงิน   200,000 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
เพือก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมศาสนสถานทาง
ศาสนาอิสลามตามหนังสือมัสยิดอัลวุสตอ ลงวันที  2  กุมภาพันธ์  2558
      - มัสยิดกือดาบารู    เป็นเงิน   150,000 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนเพือก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมศาสนสถานทาง
ศาสนาอิสลาม ตามหนังสือมัสยิดกือดาบารู ลงวัน
ที   23  กุมภาพันธ์  2558
      - มัสยิดอัลอามีน   เป็นเงิน   250,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนเพือก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศาสนสถานทาง
ศาสนาอิสลาม ตามหนังสือมัสยิดอัลอามีน ลงวันที  5  กุมภาพันธ์  2558
      - มัสยิดปากีสถาน   เป็นเงิน   150,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนเพือก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศาสนสถานทาง
ศาสนาอิสลาม ตามหนังสือมัสยิดปากีสถาน ที พิเศษ/2558 ลงวัน
ที  24  กุมภาพันธ์  2558

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 6,684,800 บาท

เงินอุดหนุน รวม 6,684,800 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 6,684,800 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 131,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 331,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร ผู้ได้รับเงินเดือน
ถึงขันสูงของอันดับ ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ที
ได้รับเงินเพิมพิเศษสําหรับสู้รบ(พ.ส.ร) ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 5 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 846,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,702,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,702,800 บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,063,800 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

      - มัสยิดอัรรอฮ์มัน    เป็นเงิน    150,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนเพือก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศาสนสถานทาง
ศาสนาอิสลาม ตามหนังสือมัสยิดอัรรอฮ์มัน ลงวันที  3 กุมภาพันธ์  2558
4. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (ตาดีกา) ตังไว้    2,577,800 บาท  เพือ
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนตาดีกา    ดังนี
     4.1 มัสยิดอะห์มาดียะห์ เป็นเงิน 984,200 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนตาดีกา ตามหนังสือมัสยิดอะ
ห์มาดียะห์ ที 003/2557 ลงวันที  2  กุมภาพันธ์  2558
     4.2 มัสยิดอัลยุมอียะห์อัลฮาซานียะห์ เป็นเงิน 238,080 บาท  เพือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนตาดีกา  ตามหนังสือ
มัสยิดอัลยุมอียะห์อัลฮาซานียะห์  ที  001/2558 ลงวัน
ที 3 กุมภาพันธ์  2558
    4.3 มัสยิดอัลวุสตอ เป็นเงิน 284,160 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนตาดีกา
ตามหนังสือมัสยิดอัลวุสตอ ลงวันที 9  กุมภาพันธ์  2558
    4.4 มัสยิดกือดาบารู เป็นเงิน 249,600 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนตาดีกา
ตามหนังสือมัสยิดกือดาบารู ลงวันที  2 กุมภาพันธ์  2558
    4.5 มัสยิดอัลอามีน เป็นเงิน 453,120 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนตาดีกา
ตามหนังสือมัสยิดอัลอามีน  ลงวันที  9 กุมภาพันธ์  2558
   4.6 มัสยิดอัรรอฮ์มัน เป็นเงิน 368,640 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนตาดีกา
ตามหนังสือมัสยิดอัรรอฮ์มัน ลงวันที  2 มกราคม  2558
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   (สํานักการศึกษา)
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท

งบลงทุน รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน
และสี ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี หิน ทราย ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ  หมึก
โรเนียว  ปากกา ยางลบ  แฟ้ม ผ้าธง ผ้าระบาย  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 172,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือ หรือค่าเช่าปกหนังสือ และค่าเช่า
ทรัพย์สิน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 3,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 28,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับ
เงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูน ทราย หิน ดินถม ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  เข่ง
ถังขยะ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า  ได้แก่  ฟิวส์  หลอดไฟ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 338,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัคซีน  ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียว
ข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 35,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ  เช่น  จ้าง
เหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือ  หรือค่าเช่าปกหนังสือ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  และ
จ้างบุคคลภายนอกดําเนินกิจการของเทศบาลฯลฯ   ค่าธรรมเนียมในการ
ขออนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ ตามหนังสือ
ที นธ.0016.2/1532 ลงวันที  20 กรกฎาคม  2535
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ตังไว้  60,000  บาท เพือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีสัตวแพทย์จากหน่วยงานอืนทีมาปฏิบัติงานของ
เทศบาลเป็นการชัวคราว
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 613,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 793,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์
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เพือจ่ายชําระดอกเบีย ให้แก่ สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.
ส.ท.) ตามสัญญาเงินกู้เลขที 1514/81/2558
ลงวันที 12 มิถุนายน  2558 และตามหนังสือสํานักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาลฯ ที มท 0808.4/ว14  ลงวันที  18 มิถุนายน 2553
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 1,283,000 บาท

เพือจ่ายชําระหนีเงินต้น ให้แก่ สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) ตามสัญญาเงินกู้เลขที 1514/81/2558
ลงวันที 12 มิถุนายน  2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 2,617,000 บาท

งบกลาง รวม 17,591,520 บาท

งบกลาง รวม 17,591,520 บาท

งบกลาง รวม 17,591,520 บาท

แผนงานงบกลาง

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินก่อสร้าง   ให้สามารถใช้ได้
ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท

งบลงทุน รวม 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของโรงฆ่าสัตว์
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและเวชภัณฑ์    ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  และ
งานควบคุมโรคและงานอืนทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน   เช่น  นํามันเชือ
เพลิง  นํามันเครือง ไม้ฟืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
ตังจ่ายจากเงินรายได้  3,921,320 บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 78,680 บาท

สํารองจ่าย จํานวน 4,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์จํานวน 70 คน ในอัตรา 500 บาท/
คน/เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 420,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-
ลก ทีได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากขนส่งจังหวัดนราธิวาส
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน จํานวน 400,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทีเทศบาลจะต้องจ่าย
สมทบโดยตังในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เป็น
เงิน 1,788,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
2. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ที มท 0809.4/ว1191 ลงวัน
ที 12 มิถุนายน 2558  เงินประกันสังคมของพนักงานจ้างตําแหน่งตาม
ข้อ 3 10 % (หักจากค่าตอบแทน 5% อปท.
สมทบ 5% ) เงิน 69,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,857,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างรายเดือนจํานวน 8 ราย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน(ฉบับที3) พ.ศ.2552
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 1,400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถินทีมิใช่ตําแหน่งพนักงานครู โดยคํานวณจากเงินทีต้องจ่ายจริงของผู้รับ
บํานาญ จํานวน 20 ราย
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 723,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินทีมี
สิทธิรับเงินบําเหน็จบํานาญ ตามหนังสือ
ที มท 0808.5/ว 1766 ลงวันที 26 สิงหาคม 2554 โดยตังในอัตราร้อย
ละสองของประมาณการรายรับ
ซึงไม่รวมเงินพันธบัตร เงินกู้ เงินอุทิศ หรือเงินอุดหนุน เทศบาล ได้
ประมาณการรายรับ ประจําปี 2559  จํานวน 162,406,000 บาท จ่ายใน
อัตราร้อยละสอง เป็นเงิน 3,248,120 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 3,248,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพ กรณีพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําของทุก
หน่วยงานของเทศบาลทีเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท

1. ค่าบํารุง ส.ท.ท. ตังไว้ 269,200 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์การคํานวณในอัตรา
ร้อย 1/6 ของงบประมาณรายรับของปีงบประมาณทีผ่านมา ไม่รวมเงิน
กู้ เงินจ่ายขาดสะสมเงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2557 เทศบาลมีราย
รับจริง 290,783,137.57 บาท  หักเงินอุดหนุน  129,586,222 บาท คง
เหลือ 161,196,915.57 บาท คํานวณในอัตราร้อย
ละ 1/6=0.00167 เป็นเงิน 269,198.85 ตังจ่ายไว้  269,200 บาท
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555
ตังจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจราจร ตังไว้ 200,000 บาท โดยตังจ่ายจากค่า
ปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจร 150,000 บาท และจ่ายจากเงินราย
ได้ 50,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/
ว 3203 ลงวันที 4 ตุลาคม 2539
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น การทาสีเส้นจราจร แผงกัน ป้ายสัญญาณ
จราจร สัญญาณไฟจราจร หรือค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวกับการจราจร
3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน ประจําปี 2558 ตัง
ไว้ 1,124,200 บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน (ตามประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที
พ.ศ.2557  ลงวันที  19 กุมภาพันธ์ 2557  ข้อ6 (4)โดยเทศบาลสมทบ
ร้อยละ 60 ของจํานวนเงินที สปสช.จัดสรรมาให้ ซึงเทศบาลใช้ฐาน
ประชากร ณ วัน
ที  30 เมษายน  2558  = 41,637X45X60% = 1,124,199 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 1,593,400 บาท
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-  ประเภทกิจการสถานีขนส่ง 
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รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาล สถานธนานุบาล 
 

คําแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

หมวด 

รายรับจริง 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ณ 30 มิถุนายน 2558 

ก. รายได ้    

1. กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด 1,411,376.00 1,598,570.00 1,602,371 
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 18,902.25 20,481.33 2,050.58 
3. ดอกเบี้ยรับจํานํา 17,822,693.50 18,225,599.25 15,415,400.75 

4. รายได้เบ็ดเตล็ด - 8,250.00 748.80 
รวม 19,252,971.75 19,852,900.58 17,020,571.13 

ข. เงินรายได้อ่ืน    

1. กําไรสุทธ ิ    
- เงนิทํานุบํารุงท้องถ่ิน 30% 3,273,629.87 3,797,492.70 - 

- ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% 6,001,654.76 6,329,154.51 6,609,540.21 
- บําเหน็จรางวัล ร้อยละ  20% 1,636,814.94 2,531,661.80 2,643,816.08 

รวม 10,912,099.57 12,658,309.01 9,253,356.29 

รวมรายรับ 30,165,071.32 32,511,209.59 26,273,927.42 
 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 
คําแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 รายจ่ายจริง 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ณ 30 มิถุนายน 2558 

งบกลาง 4,371,624.86 4,218,053.82 1,968,898.20 
งบบุคลากร 1,351,080.00 1,395.616.00 1,079,100 

งบดําเนนิงาน - 920,960.98 837,329.93 

งบเงินอุดหนุน - 22,800.00 - 
งบรายจ่ายอ่ืน 11,001,799.57 12,748,009.01 9,350,358.29 

งบลงทุน - - - 
รวมรายจ่าย 16,724,504.43 19,305,439.81 13,235,686.42 
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รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่ง 
 

คําแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

หมวด 

รายรับจริง 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ณ 30 มิถุนายน 2558 

1. ค่าเช่าทรัพย์สินอ่ืน ๆ 79,000.00 318,130.00 409,940.00 
2. ค่าบริการสถานีขนส่ง 48,576.00 291,626.00 246,582.00 

3. ค่าบริการอ่ืน 8,000.00 2,706.25 41,252.00 
4. ดอกเบี้ยเงินฝาก 183.56 3,352.78 2,114.54 

5. งบทั่วไปช่วยเหลือ 400,000.00 200,000.00 200,000.00 

รวมรายรับ 535,759.56 815,815.03 899,888.54 

 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่ง 
 

คําแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 รายจ่ายจรงิ 

 ปี 2556 ปี 25567 ปี 2558 
ณ 30 มิถุนายน 2558 

สํารองจ่าย 29,000.00 - - 

งบกลาง - - 3,600.00 
งบบุคลากร - - 81,000.00 

งบดําเนินงาน 359,162.07 769,212.37 609,978.31 
งบลงทุน - - 24,000.00 

รวมรายจ่าย 388,162.07 769,212.37 718,578.31 
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เงินบําเหน็จรางวัลประจําปี 20% ของกําไรสุทธิ

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20% จํานวน 4,000,000 บาท

เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ของกําไรสุทธิ

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 10,000,000 บาท

เงินบูรณะท้องถิน 30% ของกําไรสุทธิ

เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 6,000,000 บาท

รายได้อืน  เป็นเงิน 20,000,000 บาท

เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอืน ๆ

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 10,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,000 บาท

โดยคํานวณจากดอกเบียรับจํานําของเดือน
ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 เป็นเกณฑ์

ดอกเบียรับจํานํา จํานวน 32,000,000 บาท

ดอกเบียรับจํานํา รวม 32,000,000 บาท

โดยคํานวณจากดอกเบียเงินฝากธนาคารตังแต่เดือน
ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 เป็นเกณฑ์

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 30,000 บาท

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร รวม 30,000 บาท

โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 2,600,000 บาท

กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด รวม 2,600,000 บาท

รายได้  เป็นเงิน 34,640,000 บาท

ประมาณการรายรับทังสิน 54,640,000 บาท แยกเป็น

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอ สุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล



วันทีพิมพ์ : 6/10/2558  11:46:53 หน้า : 1/6

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรสําหรับบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลทีมี
สิทธิได้ตามระเบียบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 1,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที
มีสิทธิได้ตามระเบียบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรได้ตามระเบียบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิเบิกเงิน
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 1,502,200 บาท

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 2,563,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขต
พืนที 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

เงินอืน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายให้พนักงานผู้ดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าทีผู้จัดการสถานธนานุ
บาลและผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเพิมนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ของพนักงานสถาน
ธนานุบาล ของผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,100,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,430,000 บาท

งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,430,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  19,725,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อําเภอ สุไหงโก-ลก   จังหวัดนราธิวาส

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และตัวเงินซึงรวมถึงอากรแสตมป์ (ใน
กรณีทําสัญญากู้เงินมาเป็นทุนหมุนเวียนรับจํานํา)สําหรับการจ่ายเงินเกิน
บัญชีกับธนาคาร
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าธรรมเนียมอืนๆ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตังโรงรับจํานําของสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สถานธนานุบาล)

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานทําสิงของต่างๆ ค่าตรวจสภาพรถ
จักรยานยนต์  เลขทะเบียน ขขท.877 และค่าจ้างซ่อมแซมทรัพย์สินของ
สถานธนานุบาล ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 101,000 บาท

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ รวม 289,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 474,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของค่าจ้าง
ประจํา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สถานธนานุบาล)

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรี
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายให้แก่เจ้าหน้าทีและพนักงานสถานธนานุบาลทีดําเนินการจําหน่าย
ทรัพย์หลุดจํานํา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สถานธนานุบาล)

ค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สถานธนานุบาล)

ค่าอาหาร จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล  และผู้ปฏิบัติ
หน้าทีแทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และพนักงานสถานธนานุบาลที
ดําเนินการตรวจทรัพย์
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

เงินรางวัลเจ้าหน้าที จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวน
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สถานธนานุบาล)

ค่าสมนาคุณ จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขันสูงของ
ตําแหน่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของค่าจ้างถึงขันสูงของตําแหน่ง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีได้รับเงินค่าจ้างไม่เกินเดือน
ละ 14,660 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สถานธนานุบาล)

เงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 150,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเกียวกับงานสถานธนานุบาล
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียน แบบพิมพ์ของสถานธนานุบาล ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 457,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของสถานธนานุ
บาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันทีระลึกฯ  เช่น  ค่าผลิตและเผยแพร่
สือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เนืองในวันทีระลึก ค่าจัดพิธีทางศาสนา เช่น ค่าธูป
เทียน ค่าเครืองบวงสรวงสิงศักดิ  ค่าปัจจัย เป็นต้น ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าอัดขยายภาพกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการ
นี
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

โครงการวันทีระลึกการก่อตังสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง  และค่าเช่าทีพักให้แก่พนักงานสถาน
ธนานุบาลทเดินทางไปราชการและอบรมผู้จัดการฯ
โดยสํานักงาน จ.ส.ท.ได้ขอความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือนสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่ารับรอง จํานวน 5,000 บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 5,000 บาท

เพือจ่ายให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและ
รับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าสอบบัญชี จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวารสารต่างๆ ของสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สถานธนานุบาล)

ค่าวารสาร จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและทีดินของสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสถานธนานุ
บาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 5,000 บาท

เพือใช้เป็นค่าเบียประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สถานธนานุบาล)

ค่าเบียประกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต(Internet) และค่าสือสารอืน ๆ และให้หมายความรวมถึงค่า
ใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของสถาธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถาธนานุบาล)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถาธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก  กระดาษต่อเนือง แบบพิมพ์ต่าง ๆทีใช้กับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เกียวกับกิจการสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนชนิดต่าง ๆ เช่น นํามันเบนซิ
ล นํามันดีเซล แก๊ส  นํามันเครือง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก
ยางใน กุญแจเลือน  กุญแจล๊อต  น็อต  สกรู นํากลันและอืน ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่าเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายค่าจัดซือสิงของเครืองใช้เกียวกับการทําความสะอาดและอืน ๆ ของ
สถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สถานธนานุบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
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เพือส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุ
บาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีทีล่วงมา ให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท. ตาม
หนังสือที มท 1801.5/ว828 ลงวันที 7 เมษายน 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้และดอกเบียเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารให้แก่
ธนาคาร
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร จํานวน 12,000,000 บาท

งบกลาง รวม 14,400,000 บาท

งบกลาง  เป็นเงิน 14,400,000 บาท

เพือจ่ายให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท.ตามทีหนังสือ ที มท 1801.5/ว 829 ลงวัน
ที 7 เมษายน 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายอืน รวม 100,000 บาท

งบรายจ่ายอืน  เป็นเงิน 100,000 บาท

1.เครืองคอมพิวเตอร์  ตังไว้ 23,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว ) จํานวน 1 เครือง (ราคามาตรฐาน ICT)
2.เครืองพิมพ์เลเซอร์ ตังไว้ 3,700 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง (ราคา
มาตรฐาน ICT)
3.โปรแกรมคอมพิวเตอร์  จํานวน 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุบาล จํานวน 1 เครือง (ราคา
ท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 126,700 บาท

1.เครืองชังนําหนักทองคําและเพชร  จํานวน 40,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือเครืองชังนําหนักทองคําและเพชร จํานวน 1 เครือง (ราคาท้องตลาด)
2.เครืองนับธนบัตร จํานวน 45,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเครืองนับ
ธนบัตร จํานวน 1 เครือง (ราคาท้องตลาด)
3.เครืองโทรศัพท์ จํานวน 1,200 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทร
ศัพท์ให้สถาธนานุบาล จํานวน 1 เครือง (ราคาท้องตลาด)
4.เครืองอ่านบาโค๊ต จํานวน 9,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเเครืองอ่าน
บาโค๊ต จํานวน 1 เครือง (ราคาท้องตลาด)
5.เครืองสแกนลายนิวมือ จํานวน 9,900 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครือง
สแกนลายนิวมือ จํานวน 1 เครือง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 105,100 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 231,800 บาท

งบลงทุน  เป็นเงิน 231,800 บาท
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- เพือชําระดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จ่ายชําระในอัตรา
ร้อยละ  4 ต่อปี และกองทุนบําเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิน(ก.บ.ท.)จ่าย
ชําระในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี ซึงมีรายละเอียดดังนี
 - ชําระหนีเงินกู้ ก.บ.ท.เพือเป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
ตามสัญญาเลขที285/78/2555 ลงวันที  18  มิถุนายน   2555 เป็นการ
จ่ายเงินต้น  จํานวน  4,171,912.55บาท  ดอกเบีย
จํานวน  383,920.25 บาท  รวมเป็นเงิน  4,555,832.80 บาท  เป็นปี
ที  4
- ชําระหนีเงินกู้ ก.บ.ท.เพือเป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
ตามสัญญาเลขที314/18/2556 ลงวันที  28  มิถุนายน  2556  เป็นการ
จ่ายเงินต้น  จํานวน  3,992,260.81 บาท
ดอกเบียจํานวน  563,571.99 บาท  รวมเป็น
เงิน  4,555,832.80 บาท  เป็นปีที  3
- การชําหนีเงินกู้ดอกเบียนอกสัญญา การชําระหนีเงินกู้  เงินต้นจ่ายนอกงบ
ประมาณ ตามหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ที มท 1808.5/12057 ลงวันที  11 ตุลาคม  2556
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าชําระดอกเบียเงินกู้ จํานวน 2,000,000 บาท
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คํานวณจากดอกเบียธนาคารในปีทีล่วงมา

ดอกเบีย จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการตังรับไว้ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไปในรายจ่ายงบกลางซึง
ตังจ่ายเพืองบเฉพาะการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งบทัวไปช่วยเหลือ จํานวน 400,000 บาท

คํานวณจากรายได้ค่าบริการอืนๆ แต่ละเดือนทีผ่านมา

ค่าบริการอืน ๆ จํานวน 3,600 บาท

คํานวณจากรายได้ค่าบริการสถานี แต่ละเดือนทีผ่านมา

ค่าบริการสถานีขนส่ง จํานวน 340,000 บาท

คํานวนจากรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินอืนๆแต่ละเดือนทีผ่านมา

ค่าเช่าทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 750,000 บาท

รายได้  เป็นเงิน 1,496,600 บาท

ประมาณการรายรับทังสิน 1,496,600 บาท แยกเป็น

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอ สุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่ง
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
- ค่ารับวารสารต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตังไว้ 25,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานีขนส่ง ตัง
ไว้ 336,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดสถานีขนส่ง ตัง
ไว้ 168,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสถานีขนส่ง ตังไว้ 108,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 637,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 700,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างฯ และเจ้าหน้าทีดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยประจํา
สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก การตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุม และ
อืนๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

ค่าเบียประชุม จํานวน 2,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 7,000 บาท

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,047,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมเติมต่างๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สถานีขนส่ง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา ทีปฏิบัติงาน
สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สถานีขนส่ง)

ค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 252,000 บาท

งบบุคลากร  เป็นเงิน 252,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  1,496,140 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อําเภอ สุไหงโก-ลก   จังหวัดนราธิวาส

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่ง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพืน นํายาล้าง
จาน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สถานีขนส่ง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ซึงนํามาซ่อม หรือติดตังเพิมเติมในอาคาร
ต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า รางเดินสายไฟ ถ่านอัลคา
ไลน์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองใช้ในสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษพิมพ์ กระดาษ
โรเนียว หมึกพิมพ์ ปากกา ลวดเย็บ เครืองเย็บกระดาษ ดินสอ เครืองคิด
เลข นําดืม ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 38,900 บาท

ค่าวัสดุ รวม 128,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา หรือซ่อม
แซมทีดินและสิงก่อสร้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 35,500 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือ
เงินรางวัลค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้
ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) จํานวน 5,000 บาท

- ค่ารับรองตังไว้ 8,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่นค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียง
รับรอง เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีไปนิเทศ
งานตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตังจ่ายไว้ในเกณฑ์การตังงบ
ประมาณ และเบิกจ่าย เงินรับรองหรือค่าเลียงรับรองขององกรณ์ปกครอง
ส่วนท้องถินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 คือ ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริง ของปีงบ
ประมาณทีล่วงมา
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญ และงานพิธีต่างๆ ตัง
ไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าพิธีการการจัดงาน การจัดกิจกรรมต่างๆของ
สถานีขนส่งฯ และค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาต่างๆเช่น ค่าใช้จ่านใน
งานเฉลิมพระชนมพรรษาวันที 5 ธันวาคม และวันที 12 สิงหาคม ของทุก
ปี งานประเพณีวันลอยกระทง และงานวันสําคัญต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานีขนส่งน่าอยู่ ตังไว้ 5,000 บาท เพือใช้จ่าย
ในการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานีขนส่ง ต่าวัสดุตกแต่งให้สถานีขน
ส่งมีความสวยงาม น่าอยู่
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ ตัง
ไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ
ในช่วงเทศกาล เช่น วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอย
กระทง และวันเทศกาลต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 23,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายในการจัด
ทํา และติดตังเว็บไซต์ของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-
ลก และค่าจัดทําพืนทีเว็บไซต์ การปรับปรุงข้อมูลราย
เดือน จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สถานีขนส่ง)

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จํานวน 17,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณี ค่าธนาณัติ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สถานีขนส่ง)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่างๆรวมทังค่าโทรศัพท์
ทางไกลทีใช้ติดต่อเกียวกับงานราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สถานีขนส่ง)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-
ลก
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สถานีขนส่ง)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 38,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สถานีขนส่ง)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 211,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนทีไม่สามารถจัดเข้าประเภทในกลุ่มวัสดุใด
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สถานีขนส่ง)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แฮนดีไดส์
สําหรับเก็บข้อมูล กระดาษพิมพ์ต่อเนืองคอมพิวเตอร์ นํายาล้างเครือง
คอมฯ แผ่นซีดีเปล่า ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สถานีขนส่ง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุแผ่นพับเอกสาร ประชาสัมพันธ์ แนะนําสถานทีหน่วย
งานราชการหน่วยงาานเอกชนต่างๆ สถานทีท่องเทียวภายในจังหวัด และ
พืนทีใกล้เคียง
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สถานีขนส่ง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น จอบ เสียม บุ้งกี รองเท้า
บูท ฝักบัวรดนําต้นไม้ ปุ๋ยสําหรับใส่ต้นไม้ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สถานีขนส่ง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายาเคมี เวชภัณฑ์
สําหรับสัตว์ ยาฆ่ายุง เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ทีไม่ใช่ยา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สถานีขนส่ง)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่ ไม้เนืออ่อน ไม้เนือ
แข็ง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สถานีขนส่ง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินทีมี
สิทธิรับเงินบําเหน็จบํานาญตามหนังสือที มท0808/ว766 ลงวัน
ที 24 สิงหาคม 2554 โดยตังในอัตราร้อยละสองของประมาณการราย
รับ ซึงไม่รวมเงินพันธบัตร เงินกู้ เงินอุทิศ หรือเงินอุดหนุนเทศบาล ได้
ประมาณการรายรับประจําปี 2559 จํานวน1,496,600 บาทจ่ายในอัตรา
ร้อยละสอง เป็นเงิน 29,940 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท.) จํานวน 29,940 บาท

งบกลาง รวม 47,940 บาท

งบกลาง  เป็นเงิน 47,940 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากรายได้(สถานีขนส่ง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคากันสาดอาคารสถานีขนส่ง ขนาดไม่ตํา
กว่า 1.50 X 2.50 เมตร(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ตังจ่ายจากรายได้(สถานีขนส่ง)

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก จํานวน 11,600 บาท

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 61,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตังจ่ายจากรายได้(สถานีขนส่ง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 15,000 บาท

- เครืองเจีย/ตัด ตังไว้ 5,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจีย/
ตัด ขนาดไม่ตํากว่า 5 นิว จํานวน 1 ตัว (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากรายได้(สถานีขนส่ง)

ครุภัณฑ์โรงงาน จํานวน 5,500 บาท

- เครืองตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง ตังไว้ 9,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือเครืองตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง จํานวน 1 เครือง (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากรายได้(สถานีขนส่ง)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน 9,500 บาท

- เครืองสูบนําแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ตังไว้ 11,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สูบนําได้ไม่น้อย
กว่า 450 ลิตรต่อนาที จํานวน 1 เครือง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากรายได้(สถานีขนส่ง)

ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 11,000 บาท

- เครืองดูดฝุ่น ตังไว้ 15,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองดูดฝุ่นขนาด
ไม่ตํากว่า 25 ลิตร จํานวน 1 เครือง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เครืองโทรศัพท์ ตังไว้ 1,200 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรศัพท์
สํานักงาน จํานวน 1 เครือง (ราคาท้องตลาด)
- เก้าอีพักคอย ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพัก
คอย ขนาด 4 ทีนัง จํานวน 15 ตัว (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากรายได้(สถานีขนส่ง)

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 46,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 87,200 บาท

งบลงทุน  เป็นเงิน 148,800 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2553 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที3)พ.ศ.2542
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 18,000 บาท
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12,000

1,080,00020,628,000540,000756,000108,000

723,000

4,000,000

3,248,120

1,857,000

2,617,000

420,000

1,593,400

50,000

1,400,000

1,283,000

400,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

ค่าชําระหนีเงินต้น

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา

ค่าชําระดอกเบีย

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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51,62039,620

35,688,0004,512,0004,536,0003,528,000
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3,563,7003,563,700
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4,000,000

3,248,120

1,857,000

2,617,000

420,000

1,593,400

50,000

1,400,000

1,283,000

400,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

ค่าชําระหนีเงินต้น

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา

ค่าชําระดอกเบีย

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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1,000,000

1,000,000

1,918,6008,931,0003,0001,000,0003,00010,000

30,00015,0001,370,00015,00080,000

100,00024,000162,00048,00036,000

72,00060,000

95,00022,000200,00044,00015,000

109,20067,20067,200

5,788,000

2,911,600730,5602,635,1001,004,040846,900

120,0002,292,00060,00084,00012,000

131,44016,200206,10083,40015,900

ค่าใช้จ่ายจัดงาน
เทศกาลอาหารจานเด็ด

ค่าจัดการเรียนการส
อน (รายหัว)

ค่าเครืองอุปกรณ์การ
เรียน

ค่าเครืองแบบนักเรียน

ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินวิทยฐานะ

เงินอืนๆ

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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77,270,31012,438,000930,00055,774,110

3,924,000480,000504,000372,000

6,214,1001,167,80037,1004,556,160

ค่าใช้จ่ายจัดงาน
เทศกาลอาหารจานเด็ด

ค่าจัดการเรียนการส
อน (รายหัว)

ค่าเครืองอุปกรณ์การ
เรียน

ค่าเครืองแบบนักเรียน

ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินวิทยฐานะ

เงินอืนๆ

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการติดตัง
ระบบ Wireless
Fidelity : WiFi

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ศูนย์การเรียนรู้สําหรับ
เด็กปฐมวัยในสถาน
ศึกษา

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมจัดระเบียบผู้
ประกอบการกิจการที
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ร้านตัดผม
และร้านเสริมสวย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนางาน
สุขาภิบาลอาหาร
พัฒนาแผงลอย
จําหน่ายอาหารให้ถูก
หลักสุขาภิบาล

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รักษ์แม่นําโก-ลก

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ถนนคนเดิน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการติดตัง
ระบบ Wireless
Fidelity : WiFi

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ศูนย์การเรียนรู้สําหรับ
เด็กปฐมวัยในสถาน
ศึกษา

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมจัดระเบียบผู้
ประกอบการกิจการที
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ร้านตัดผม
และร้านเสริมสวย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนางาน
สุขาภิบาลอาหาร
พัฒนาแผงลอย
จําหน่ายอาหารให้ถูก
หลักสุขาภิบาล

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รักษ์แม่นําโก-ลก

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ถนนคนเดิน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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500,000

400,000

80,000

400,000

35,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดนิทรรศการและแข่ง

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดนิทรรศการทาง
วิชาการและแสดงผล
งานนักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนเทศบาลระดับ
ภาคและระดับประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
และศึกษาดูงาน
สาธารณสุขมูลฐานแก่
อสม.

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
และศึกษาดูงานแก่ผู้
ประกอบการตลาดสด

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ทางด้านสาธารณสุขใน
กลุ่มต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินทีจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดี
เด่น

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ดูงานด้านการอนุรักษ์
และฟืนฟูสิงแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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350,000350,000

550,000550,000

500,000

400,000

80,000

450,000450,000

50,00050,000

400,000

500,000500,000

35,000

175,000175,000

200,000200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดนิทรรศการและแข่ง

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดนิทรรศการทาง
วิชาการและแสดงผล
งานนักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนเทศบาลระดับ
ภาคและระดับประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
และศึกษาดูงาน
สาธารณสุขมูลฐานแก่
อสม.

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
และศึกษาดูงานแก่ผู้
ประกอบการตลาดสด

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ทางด้านสาธารณสุขใน
กลุ่มต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินทีจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดี
เด่น

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ดูงานด้านการอนุรักษ์
และฟืนฟูสิงแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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200,000

30,000

60,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
ต้านภัยยาเสพติด

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ
ประจําถินในชุมชน

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

ค่าหนังสือเรียน

ค่าปัจจัยพืนฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น

ค่าปัจจัยพืนฐาน
สําหรับเด็กยากจน

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานของคณะ
กรรมการสถานศึกษา
และผู้นําศาสนา

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมสัมมนาพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
พนักงาน ครูเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู
สอนศาสนาและ
บุคลากรทางศึกษา

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมด้านสาธารณสุข
ในกลุ่มต่าง ๆ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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200,000

30,000

705,600705,600

12,240,00012,240,000

2,129,0302,129,030

300,000300,000

682,000682,000

38,40038,400

300,000300,000

700,000700,000

60,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
ต้านภัยยาเสพติด

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ
ประจําถินในชุมชน

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

ค่าหนังสือเรียน

ค่าปัจจัยพืนฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น

ค่าปัจจัยพืนฐาน
สําหรับเด็กยากจน

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานของคณะ
กรรมการสถานศึกษา
และผู้นําศาสนา

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมสัมมนาพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
พนักงาน ครูเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู
สอนศาสนาและ
บุคลากรทางศึกษา

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมด้านสาธารณสุข
ในกลุ่มต่าง ๆ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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700,000

100,000

70,000

200,000

30,000

100,000

200,000

800,000

2,000,000

2,000,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ

โครงการฝึกอบรมและ
จัดเก็บข้อมูลพืนฐาน

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก่เยาวชน

โครงการตาดีกา
สัมพันธ์

โครงการช่วยเหลือคน
ไข้ในพระ
ราชานุเคราะห์ของ
พระบรมวงศานุวงศ์
และผู้ด้อยโอกาศใน
สังคม

โครงการจัดอบรมเข้า
ค่ายภาษาต่างประเทศ
ให้นักเรียนในโรงเรียน

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน

โครงการจัดตังกองทุน
สวัสดิการชุมชน

โครงการจัดงานสืบ
สานวัฒนธรรมมลายูสุ
ไหงโก-ลก

โครงการจัดงานส่ง
เสริมประเพณ๊ ศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน

โครงการจัดงานส่ง
เสริมด้านกีฬาและ
นันทนาการ

โครงการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสู่
ประชาคมอาเซียน
(ภาษาจีน)

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



วันทีพิมพ์ : 6/10/2558  11:16:41 หน้า : 12/26

700,000

100,000

70,000

200,000

30,000

100,000100,000

100,000

200,000

800,000

2,000,000

2,000,000

1,620,0001,620,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ

โครงการฝึกอบรมและ
จัดเก็บข้อมูลพืนฐาน

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก่เยาวชน

โครงการตาดีกา
สัมพันธ์

โครงการช่วยเหลือคน
ไข้ในพระ
ราชานุเคราะห์ของ
พระบรมวงศานุวงศ์
และผู้ด้อยโอกาศใน
สังคม

โครงการจัดอบรมเข้า
ค่ายภาษาต่างประเทศ
ให้นักเรียนในโรงเรียน

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน

โครงการจัดตังกองทุน
สวัสดิการชุมชน

โครงการจัดงานสืบ
สานวัฒนธรรมมลายูสุ
ไหงโก-ลก

โครงการจัดงานส่ง
เสริมประเพณ๊ ศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน

โครงการจัดงานส่ง
เสริมด้านกีฬาและ
นันทนาการ

โครงการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสู่
ประชาคมอาเซียน
(ภาษาจีน)

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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20,000

100,000

200,000

1,000,000

โครงการอบรมภาษา
มลายู

โครงการอบรมผู้สอน
คัมภีร์กุรอานในเขต
เทศบาล

โครงการอนุบาลสร้าง
สรรค์

โครงการสอบแข่งขัน
คนเก่งในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล

โครงการสนับสนุน
ระบบการแพทย์ฉุก
เฉิน

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติศาสนกิจใน
เดือนรอมฎอน

โครงการวันเทศบาล

โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติด

โครงการมอบ
ประกาศนียบัตรนัก
เรียนสังกัดโรงเรียน
เทศบาล

โครงการพัฒนาอาชีพ
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตามแนว
เศรษฐกิจแบบพอเพียง

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโรงเรียน
เทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิน
(SBMLD)

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,00050,000

50,00050,000

150,000150,000

50,00050,000

20,000

100,000

200,000

100,000100,000

200,000200,000

100,000100,000

1,000,000

2,396,0002,396,000

4,000,0004,000,000

โครงการอบรมภาษา
มลายู

โครงการอบรมผู้สอน
คัมภีร์กุรอานในเขต
เทศบาล

โครงการอนุบาลสร้าง
สรรค์

โครงการสอบแข่งขัน
คนเก่งในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล

โครงการสนับสนุน
ระบบการแพทย์ฉุก
เฉิน

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติศาสนกิจใน
เดือนรอมฎอน

โครงการวันเทศบาล

โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติด

โครงการมอบ
ประกาศนียบัตรนัก
เรียนสังกัดโรงเรียน
เทศบาล

โครงการพัฒนาอาชีพ
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตามแนว
เศรษฐกิจแบบพอเพียง

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโรงเรียน
เทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิน
(SBMLD)

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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19,00015,00012,000

550,0002,454,00045,000100,000

120,000190,0005,00040,000

10,00010,00013,000

5,000

50,000200,00040,00050,000

10,00031,0002,0002,000

1,930,00010,000120,00020,000

300,000

110,0005,0005,000

15,000363,0006,00010,000

145,0003,200,00090,000300,000

7,0001,100,0005,0003,000

75,00035,00025,000

90,000570,00010,000

156,000

50,000495,00010,0005,00030,000

เครืองโทรศัพท์

เก้าอี

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุกีฬา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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7,5007,500

10,00010,000

154,00088,0005,00015,000

70,00070,000

5,381,00060,00072,0002,100,000

1,120,00055,00010,000700,000

136,00078,00010,00015,000

5,000

1,325,000900,00015,00070,000

410,000355,00010,000

2,220,00020,0005,000115,000

310,00010,000

10,926,20010,926,200

120,000

473,00049,00010,00020,000

100,000100,000

50,00050,000

4,630,000360,000235,000300,000

1,165,50020,50020,00010,000

462,000250,0007,00070,000

945,00090,000115,00070,000

221,0005,00060,000

1,075,000175,000110,000200,000

เครืองโทรศัพท์

เก้าอี

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุกีฬา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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87,000

12,000

80,0002,020,00010,00030,00030,000

9,500

7,300

ผ้าเต็นท์

ครุภัณฑ์อืน

เครืองวัดความดัน
โลหิต

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

เครืองเล่นสนาม

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองขยายเสียงพร้อม
ลําโพง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองตัดหญ้า

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โต๊ะ-เก้าอีครู

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครืองสํารองไฟ

เครืองพิมพ์เลเซอร์สี

เครืองพิมพ์เลเซอร์

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค

เครืองคอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์สําเนา
ระบบดิจิตอล

เครืองปรับอากาศ

เครืองโทรสาร

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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87,000

12,000

2,890,000190,000330,000200,000

1,000,0001,000,000

100,000100,000

9,500

160,000160,000

12,40012,400

32,00032,000

14,7007,400

7,3007,300

17,00017,000

115,000115,000

130,000130,000

23,00023,000

18,00018,000

ผ้าเต็นท์

ครุภัณฑ์อืน

เครืองวัดความดัน
โลหิต

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

เครืองเล่นสนาม

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองขยายเสียงพร้อม
ลําโพง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองตัดหญ้า

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โต๊ะ-เก้าอีครู

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครืองสํารองไฟ

เครืองพิมพ์เลเซอร์สี

เครืองพิมพ์เลเซอร์

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค

เครืองคอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์สําเนา
ระบบดิจิตอล

เครืองปรับอากาศ

เครืองโทรสาร

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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10,0001,677,00030,000

900,000

4,633,000

50,000

2,860,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมเมรุพร้อมติดตัง
เตาเผาศพปลอดมลพิษ
วัดทองดีประชาราม

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

เครืองดนตรีทรัมเปต

เครืองดนตรี

กลองมาร์ชชิง

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

โทรทัศน์ แอลอีดี

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

ค่าเฟรมภาพ

ขาตังกล้อง

กล้องถ่ายภาพนิง
ดิจิตอล

กล้องดิจิตอล

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

รถยนต์บรรทุกติด
เครนพร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า

รถยนต์โดยสาร

เครืองวินซ์ไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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3,357,000510,00030,0001,100,000

900,000

4,633,000

132,000132,000

50,000

38,00038,000

210,000210,000

39,00039,000

69,80069,800

7,5007,500

82,00082,000

30,00030,000

2,860,000

1,294,0001,294,000

94,00094,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมเมรุพร้อมติดตัง
เตาเผาศพปลอดมลพิษ
วัดทองดีประชาราม

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

เครืองดนตรีทรัมเปต

เครืองดนตรี

กลองมาร์ชชิง

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

โทรทัศน์ แอลอีดี

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

ค่าเฟรมภาพ

ขาตังกล้อง

กล้องถ่ายภาพนิง
ดิจิตอล

กล้องดิจิตอล

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

รถยนต์บรรทุกติด
เครนพร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า

รถยนต์โดยสาร

เครืองวินซ์ไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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150,000

โครงการทําหลังคา
โครงเหล็กมุงแผ่นโพลี
คาร์บอร์เนต โรงเรียน
เทศบาล 3

โครงการทาสีอาคาร
บานบุรี โรงเรียน
เทศบาล 3

โครงการติดตังเหล็ก
ดัด และกระจกช่อง
แสงอาคารเรียน 2 ชัน
และอาคารชัวคราว
โรงเรียนเทศบาล 2

โครงการติดตังปล่อง
ระบายควันโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล 1

โครงการติดตังกันสาด
และรางนํา อาคาร
เรียนทับทิม โรงเรียน
เทศบาล 4

โครงการติดตังกันสาด
เชือมต่อหน้าอาคาร
เรียน 1 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก

โครงการซ่อมแซม
อาคารเรียนมรกต
โรงเรียนเทศบาล 4

โครงการก่อสร้างต่อ
เติมห้องนําชันล่าง
พร้อมปรับปรุงห้องนํา
ชันบนกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม

อาคารต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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137,000137,000

631,000631,000

94,40094,400

65,00065,000

240,000240,000

95,00095,000

293,000293,000

150,000

800,000800,000

โครงการทําหลังคา
โครงเหล็กมุงแผ่นโพลี
คาร์บอร์เนต โรงเรียน
เทศบาล 3

โครงการทาสีอาคาร
บานบุรี โรงเรียน
เทศบาล 3

โครงการติดตังเหล็ก
ดัด และกระจกช่อง
แสงอาคารเรียน 2 ชัน
และอาคารชัวคราว
โรงเรียนเทศบาล 2

โครงการติดตังปล่อง
ระบายควันโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล 1

โครงการติดตังกันสาด
และรางนํา อาคาร
เรียนทับทิม โรงเรียน
เทศบาล 4

โครงการติดตังกันสาด
เชือมต่อหน้าอาคาร
เรียน 1 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก

โครงการซ่อมแซม
อาคารเรียนมรกต
โรงเรียนเทศบาล 4

โครงการก่อสร้างต่อ
เติมห้องนําชันล่าง
พร้อมปรับปรุงห้องนํา
ชันบนกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม

อาคารต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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6,684,800

420,000

2,500,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการปูพืน
กระเบืองและติดตัง
หลังคาหน้าโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล 4

โครงการปูกระเบือง
อาคารอนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 3

โครงการปูกระเบือง
อาคารศรีตรัง
โรงเรียนเทศบาล 3

โครงการปรับปรุง
อาคารพลศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4

โครงการปรับปรุงห้อง
สมุดโรงเรียนเทศบาล
1

โครงการปรับปรุงห้อง
นํานักเรียนอาคาร
บานบุรี กับอาคาร
ศรีตรัง โรงเรียน
เทศบาล 3

โครงการปรับปรุงราง
นําบริเวณโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล 1

โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายนํา หน้าต่าง ฝ้า
อาคารเรียน 2
โรงเรียนเทศบาล 1

โครงการปรับปรุงก่อ
สร้างศูนย์เรียนรู้ผู้สูง
อายุ สวนรืนอรุณ

โครงการทําหลังคา
เหล็กรีดลอนอาคาร
โยทะกาถึงอาคารปาริ
ชาติ โรงเรียนเทศบาล
3

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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6,684,800

420,000

233,000233,000

210,000210,000

670,000670,000

283,000283,000

313,600313,600

243,400243,400

36,60036,600

198,900198,900

2,500,000

371,300371,300

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการปูพืน
กระเบืองและติดตัง
หลังคาหน้าโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล 4

โครงการปูกระเบือง
อาคารอนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 3

โครงการปูกระเบือง
อาคารศรีตรัง
โรงเรียนเทศบาล 3

โครงการปรับปรุง
อาคารพลศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4

โครงการปรับปรุงห้อง
สมุดโรงเรียนเทศบาล
1

โครงการปรับปรุงห้อง
นํานักเรียนอาคาร
บานบุรี กับอาคาร
ศรีตรัง โรงเรียน
เทศบาล 3

โครงการปรับปรุงราง
นําบริเวณโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล 1

โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายนํา หน้าต่าง ฝ้า
อาคารเรียน 2
โรงเรียนเทศบาล 1

โครงการปรับปรุงก่อ
สร้างศูนย์เรียนรู้ผู้สูง
อายุ สวนรืนอรุณ

โครงการทําหลังคา
เหล็กรีดลอนอาคาร
โยทะกาถึงอาคารปาริ
ชาติ โรงเรียนเทศบาล
3

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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16,158,840852,76061,293,9008,204,94012,884,8002,063,800793,00017,591,520

300,000เงินอุดหนุนส่วนราชการเงินอุดหนุน

รวม

งบเงินอุดหนุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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326,778,34039,665,34010,534,500156,734,940

11,336,80011,036,800เงินอุดหนุนส่วนราชการเงินอุดหนุน

รวม

งบเงินอุดหนุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย


