
                    
 

 
 
 

สวนที่ 1 
 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 

ของ 
 
 
 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวดันราธิวาส 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 

 บัดน้ีถึงเวลาที่นายกเทศมนตรี  จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก อีกครั้งหน่ึง  ฉะน้ันในโอกาสน้ีนายกเทศมนตรี  จึงขอช้ีแจงใหทานประธานสภาและสภาชิกทุก

ทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ดังตอไปน้ี 

1. สถานการณคลัง 

1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 

     ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ  วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มี

สถานะการเงิน ดังน้ี 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  402,436,760.73   บาท 

1.1.2 เงินสะสม  226,912,508.35  บาท 

1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม  173,900,199.70  บาท 

1.1.4 รายการกนัเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบกิจาย 

จํานวน   -   โครงการ  รวม   -  บาท 

1.15    รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน  จํานวน   5  โครงการ 

รวม  11,040,500  บาท 

1.1.6    เงินกูคงคาง    30,000,000   บาท 

2  การบริหารงบประมาณ  ในปงบประมาณ  2560 

      (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น   318,632,692.99  บาท  ประกอบดวย 

            หมวดภาษีอากร                                         15,389,393.47  บาท 

            หมวดคาธรรมเนียม  คาปรบั  และใบอนุญาต        3,614,473.59  บาท 

            หมวดรายไดจากทรพัยสิน                               3,202,627.36  บาท 

            หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคแลการพาณิชย                 -         บาท 

            หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                                       552,761      บาท 

            หมวดรายไดจากทุน                                         628,100      บาท 

            หมวดภาษีจัดสรร                                        97,372,822.57  บาท 

            หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                197,872,515.00  บาท 

      (2)  เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค/เฉพาะกจิ    15,171,654.37  บาท 
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      (3)  รายจายจรงิ  จํานวน  248,032,430.37  บาท  ประกอบดวย 

            งบกลาง                                  34,539,482.59  บาท 

            งบบุคลากร                             113,490,605.79  บาท 

            งบดําเนินงาน                            79,613,854.07  บาท 

            งบลงทุน                                  12,390,156.04  บาท 

            รายจายอื่น                                        -           บาท 

            งบเงินอุดหนุน                             7,998,331.88  บาท 

(4)  รายจายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค 14,543,059.30  บาท 

(5)  เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงคชดเชยรายได             -              บาท 

(6)  มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่       8,469,170       บาท 

(7) มีการจายเงินจากเงินกู  30,000,000  บาท 

3.  งบเฉพาะการ 

     ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  กิจการสถานธนานุบาล 

                ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ  วันที่   30  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  มีรายรับจริง   

  18,041,787.79  บาท    รายจายจริง 8,288,776.13  บาท  

                กูเงินจากธนาคาร                       92,711,606.83   บาท 

                ยืมเงินสะสมจากเทศบาล                       -            บาท 

                กําไรสุทธิ                                          -            บาท 

                เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                      83,573.40    บาท 

                ทรัพยรับจํานํา                       596,805,600.00    บาท 

     ประเภทกจิการสถานีขนสง  กิจการสถานีขนสง 

                              ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.2560  มีรายรับจริง 

1,083,947.94  บาท  รายจายจริง  767,324.36  บาท 

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                      651,115.76  บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ 2561 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
 

2.1 รายรับ 

รายรับ รายรับจริง 

ป 2559 

ประมาณการ 

ป 2560 

ประมาณการ 

ป 2561 

รายไดจัดเก็บเอง    

หมวดภาษีอากร 17,556,117.56 16,670,000 16,580,000 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต 4,844,093.22 4,371,000 4,596,000 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 9,317,532.87 11,000,000 9,500,000 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 4,892,922.82 3,000,000 3,000,000 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 742,513.60 715,000 703,000 

หมวดรายไดจากทุน 195,950.00 100,000 150,000 

รวมรายไดจัดเก็บ 37,549,130.07 35,856,000 34,529,000 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

   

หมวดภาษีจัดสรร 144,400,297.36 129,900,000 137,000,000 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

144,400,297.36 129,900,000 137,000,000 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรบัดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่และภารกิจโอนเลือกทํา 

149,541,835.00 89,036,000 86,227,200 

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค 101,462,077.98 - - 

เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา - 162,950,100 167,868,980 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

251,003,912.98 251,986,100 254,096,180 

รวม 432,953,340.41 417,742,100 425,625,180 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 

 

2.2 รายจาย 

รายจาย รายจายจริง 

ป 2559 

ประมาณการ 

ป 2560 

ประมาณการ 

ป 2561 

จายจากงบประมาณ    

งบกลาง 9,908,980.33 47,398,460 51,608,380 

งบบุคลากร 127,848,913.30 181,629,350 189,840,280 

งบดําเนินงาน 86,801,515.71 135,676,410 139,003,980 

งบลงทุน 35,913,046.94 45,176,610 33,372,200 

งบรายจายอื่น 2,490,000.00 - - 

งบเงินอุดหนุน 14,026,657.66 7,775,000 11,780,000 

รวมจายจากงบประมาณ 276,989,113.94 417,655,830 425,604,840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 
 

เทศบัญญัติ  
 
  

เร่ือง  
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวดันราธิวาส 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ 2561 ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 

หลักการ 
 

ดาน ยอดรวม (บาท) 

ก.งบประมาณรายจายท่ัวไป 425,604,840 

ดานบริหารงานท่ัวไป 56,519,100 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 40,137,700 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 16,381,400 

ดานบริการชุมชนและสังคม 314,104,760 

แผนงานการศึกษา 208,740,580 

แผนงานสาธารณสุข 13,257,120 

แผนงานสงัคมสงเคราะห 1,042,480 

แผนงานเคหะและชุมชน 72,324,460 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8,540,120 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10,200,000 

ดานการเศรษฐกิจ 3,372,600 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,642,600 

แผนงานการพาณิชย 730,000 

ดานการดําเนินงานอ่ืน 51,608,380 

แผนงานงบกลาง 51,608,380 

ข. งบประมาณงบเฉพาะการ 23,362,400 

แผนงานงบกลาง 15,869,210 

แผนงานการพาณิชย 7,493,190 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 448,967,240 
 

เหตุผล 

 เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ไดแถลง

ไวตอสภาเทศบาลดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงคในแผนพัฒนาเทศบาลตลอด

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อ

สมาชิกสภาเทศบาล  พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 17,612,500 1,878,000 8,964,200 28,454,700

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,155,900 0 0 6,155,900

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 11,456,600 1,878,000 8,964,200 22,298,800

งบดําเนินงาน 6,675,000 642,000 2,479,000 9,796,000

    ค่าตอบแทน 1,545,000 247,000 1,350,000 3,142,000

    ค่าใช้สอย 2,735,000 205,000 680,000 3,620,000

    ค่าวัสดุ 1,743,000 180,000 397,000 2,320,000

    ค่าสาธารณูปโภค 652,000 10,000 52,000 714,000

งบลงทุน 1,633,500 26,600 226,900 1,887,000

    ค่าครุภัณฑ์ 557,500 26,600 226,900 811,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,076,000 0 0 1,076,000

                                             รวม 25,921,000 2,546,600 11,670,100 40,137,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 880,000 5,073,300 5,953,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 880,000 5,073,300 5,953,300

งบดําเนินงาน 628,000 2,089,000 2,717,000

    ค่าตอบแทน 236,000 1,290,000 1,526,000

    ค่าใช้สอย 332,000 180,000 512,000

    ค่าวัสดุ 60,000 522,000 582,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 97,000 97,000

งบลงทุน 655,000 7,056,100 7,711,100

    ค่าครุภัณฑ์ 655,000 7,026,100 7,681,100

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 30,000 30,000

                                             รวม 2,163,000 14,218,400 16,381,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 11,718,700 86,477,200 15,005,700 0 113,201,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 11,718,700 86,477,200 15,005,700 0 113,201,600

งบดําเนินงาน 7,509,000 51,247,630 6,610,450 11,005,000 76,372,080

    ค่าตอบแทน 1,960,000 232,900 0 0 2,192,900

    ค่าใช้สอย 1,300,000 40,278,130 6,610,450 10,880,000 59,068,580

    ค่าวัสดุ 1,016,000 10,736,600 0 125,000 11,877,600

    ค่าสาธารณูปโภค 3,233,000 0 0 0 3,233,000

งบลงทุน 11,406,900 800,000 0 0 12,206,900

    ค่าครุภัณฑ์ 946,000 0 0 0 946,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 10,460,900 800,000 0 0 11,260,900

งบเงินอุดหนุน 0 6,960,000 0 0 6,960,000

    เงินอุดหนุน 0 6,960,000 0 0 6,960,000

                                             รวม 30,634,600 145,484,830 21,616,150 11,005,000 208,740,580

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 2,045,080 1,098,760 1,373,880 4,517,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,045,080 1,098,760 1,373,880 4,517,720

งบดําเนินงาน 847,000 6,094,900 1,216,000 8,157,900

    ค่าตอบแทน 280,000 272,000 302,000 854,000

    ค่าใช้สอย 70,000 4,967,900 670,000 5,707,900

    ค่าวัสดุ 305,000 55,000 240,000 600,000

    ค่าสาธารณูปโภค 192,000 800,000 4,000 996,000

งบลงทุน 101,000 40,500 20,000 161,500

    ค่าครุภัณฑ์ 91,000 40,500 20,000 151,500

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 10,000 0 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 420,000 420,000

    เงินอุดหนุน 0 0 420,000 420,000

                                             รวม 2,993,080 7,234,160 3,029,880 13,257,120



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 864,480 864,480

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 864,480 864,480

งบดําเนินงาน 178,000 178,000

    ค่าตอบแทน 133,000 133,000

    ค่าใช้สอย 45,000 45,000

                                             รวม 1,042,480 1,042,480

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย

งบบุคลากร 2,625,800 9,631,320 3,262,060 16,570,180 240,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,625,800 9,631,320 3,262,060 16,570,180 240,000

งบดําเนินงาน 1,324,000 5,782,500 8,015,500 14,429,000 180,000

    ค่าตอบแทน 380,000 2,392,000 760,000 4,820,000 60,000

    ค่าใช้สอย 350,000 305,000 4,202,000 5,930,000 20,000

    ค่าวัสดุ 291,000 3,085,500 623,500 3,585,000 100,000

    ค่าสาธารณูปโภค 303,000 0 2,430,000 94,000 0

งบลงทุน 216,900 3,782,000 1,135,200 4,800,000 30,000

    ค่าครุภัณฑ์ 216,900 982,000 335,200 4,800,000 20,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 2,800,000 800,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 300,000 0 0 0

    เงินอุดหนุน 0 300,000 0 0 0

                                             รวม 4,166,700 19,495,820 12,412,760 35,799,180 450,000



งานงบ รวม

งบบุคลากร 32,329,360

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 32,329,360

งบดําเนินงาน 29,731,000

    ค่าตอบแทน 8,412,000

    ค่าใช้สอย 10,807,000

    ค่าวัสดุ 7,685,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,827,000

งบลงทุน 9,964,100

    ค่าครุภัณฑ์ 6,354,100

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 3,610,000

งบเงินอุดหนุน 300,000

    เงินอุดหนุน 300,000

                                             รวม 72,324,460



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 2,474,520 2,474,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,474,520 2,474,520

งบดําเนินงาน 4,674,000 4,674,000

    ค่าตอบแทน 347,000 347,000

    ค่าใช้สอย 4,028,000 4,028,000

    ค่าวัสดุ 224,000 224,000

    ค่าสาธารณูปโภค 75,000 75,000

งบลงทุน 1,391,600 1,391,600

    ค่าครุภัณฑ์ 246,200 246,200

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,145,400 1,145,400

                                             รวม 8,540,120 8,540,120

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 1,000,000 3,100,000 2,000,000 6,100,000

    ค่าใช้สอย 1,000,000 3,100,000 2,000,000 6,100,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 4,100,000 4,100,000

    เงินอุดหนุน 0 0 4,100,000 4,100,000

                                             รวม 1,000,000 3,100,000 6,100,000 10,200,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบบุคลากร 1,924,600 1,924,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,924,600 1,924,600

งบดําเนินงาน 688,000 688,000

    ค่าตอบแทน 446,000 446,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

    ค่าวัสดุ 172,000 172,000

งบลงทุน 30,000 30,000

    ค่าครุภัณฑ์ 30,000 30,000

                                             รวม 2,642,600 2,642,600

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบบุคลากร 120,000 120,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000

งบดําเนินงาน 590,000 590,000

    ค่าตอบแทน 90,000 90,000

    ค่าใช้สอย 65,000 65,000

    ค่าวัสดุ 335,000 335,000

    ค่าสาธารณูปโภค 100,000 100,000

งบลงทุน 20,000 20,000

    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 10,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 10,000 10,000

                                             รวม 730,000 730,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 51,608,380 51,608,380

    งบกลาง 51,608,380 51,608,380

                                             รวม 51,608,380 51,608,380
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เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2561 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม ฉบบัที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา  62 จึงตราเทศบัญญัติข้ึน

ไว  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกและโดยเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส 

ขอ 1. เทศบัญญัติ น้ีเรียกวา เทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ขอ 2. เทศบัญญัติ น้ีใหใชบงัคับต้ังแตวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ.2560 เปนตนไป 

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 448,967,240 บาท 

ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไปเปนจํานวนรวมทัง้สิ้น  425,604,840  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี 

 

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานท่ัวไป 56,519,100 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 40,137,700 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 16,381,400 

ดานบริการชุมชนและสังคม 314,104,760 

แผนงานการศึกษา 208,740,580 

แผนงานสาธารณสุข 13,257,120 

แผนงานสงัคมสงเคราะห 1,042,480 

แผนงานเคหะและชุมชน 72,324,460 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8,540,120 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10,200,000 

ดานการเศรษฐกิจ 3,372,600 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,642,600 

แผนงานการพาณิชย 730,000 

ดานการดําเนินงานอ่ืน 51,608,380 

แผนงานงบกลาง 51,608,380 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 425,604,840 
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ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น  23,362,400  บาท 

ดังน้ี 
 

งบ ยอดรวม 

งบกลาง 15,869,210 

งบบุคลากร 2,790,000 

งบดําเนินงาน 4,029,700 

งบลงทุน 543,490 

งบรายจายอื่น 130,000 

รวมรายจาย 23,362,400 

 

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติให

เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล 

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลกมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัติน้ี 

                     

                      ประกาศ ณ วันที่........................................................... . 

 

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

                                                                ( นางสุชาดา  พันธนรา ) 

                                                            นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

           เห็นชอบ 

 

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

             (..........................................) 

            ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

 

 

 



ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง ป 2561

(%)

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 14,452,880.00   14,441,947.00     15,655,084.00     15,916,717.75    15,000,000    (5.76)     15,000,000   

ภาษีบํารุงทองท่ี 633,745.10       573,338.14         632,012.65         555,298.81        600,000        (9.96)     500,000       

ภาษีปาย 989,356.00       1,038,983.20      1,004,272.00      1,001,917.00     990,000        (0.19)     1,000,000     

อากรการฆาสัตว 96,486.00         85,750.00          79,646.00          82,184.00         80,000          (2.66)     80,000         

รวมหมวดภาษีอากร 16,172,467.10     16,140,018.34    17,371,014.65    17,556,117.56   16,670,000   (5.56)    16,580,000  

หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ และใบอนุญาต

คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 173,672.00       154,336.00         143,361.00         147,928.00        150,000        (50.99)    72,500         

คาธรรมเนียมเก่ียวกับโรงพักสัตว -                  -                   -                   -                  -               100.00   72,500         

คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 14,433.60         13,560.60          14,200.80          13,638.20         10,000          (12.01)    12,000         

คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 20.00               -                   -                   -                  1,000            100.00   1,000           

คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 63,187.20         67,430.70          56,308.50          57,888.90         45,000          (13.63)    50,000         

คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 2,150,670.00     2,763,594.77      3,021,481.99      3,157,094.37     2,800,000      (4.98)     3,000,000     

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 286,500.00       244,250.00         240,200.00         236,900.00        250,000        1.31      240,000       

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ 2561

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายรับจริง

1



ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง ป 2561

(%)

ประมาณการรายรับจริง

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานท่ี

จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร        240,100.00 226,500.00         241,500.00         261,800.00        220,000        (4.51)     250,000       

คาธรรมเนียมเก่ียวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน            1,100.00 900.00               200.00               800.00             1,000            25.00    1,000           

คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผน

ปลิวเพ่ือการโฆษณา            1,800.00 1,400.00            1,200.00            4,800.00           2,000            (16.67)    4,000           

คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร                    -   -                   -                   25,785.00         1,000            (3.04)     25,000         

คาธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน          58,160.00 61,500.00          66,060.00          70,040.00         50,000          (14.33)    60,000         

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย            8,740.00 8,720.00            9,080.00            8,050.00           5,000            (25.47)    6,000           

คาปรับผูกระผิดกฎหมายจราจรทางบก 200,700.00       125,700.00         233,550.00         92,800.00         200,000        7.76      100,000       

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน 135,485.00       116,820.00         103,090.00         135,410.00        100,000        (11.38)    120,000       

คาปรับการผิดสัญญา 302,185.59       104,103.00         64,896.87          67,428.75         100,000        (25.85)    50,000         

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ        385,400.00 454,550.00         412,300.00         529,375.00        400,000        (5.55)     500,000       

คาใบอนุญาตใชตั้งตลาดเอกชน 4,000.00           4,000.00            4,000.00            6,000.00           4,000            (16.67)    5,000           

คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 3,740.00           3,100.00            3,620.00            2,520.00           2,000            (20.63)    2,000           

คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 29,330.00         35,025.00          36,625.00          25,835.00         30,000          (3.23)     25,000         

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 4,059,223.39       4,385,490.07     4,651,674.16     4,844,093.22    4,371,000     (5.12)    4,596,000    

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

คาเชาหรือคาบริการสถานที่ 2,447,570.00     3,099,290.00      3,741,110.00      3,321,170.00     3,000,000      5.38      3,500,000     

ดอกเบี้ยเงินฝาก 8,938,772.65     7,823,511.79      5,731,038.07      5,996,362.87     8,000,000      0.06      6,000,000     
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ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง ป 2561

(%)

ประมาณการรายรับจริง

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 11,386,342.65     10,922,801.79    9,472,148.07     9,317,532.87    11,000,000   1.96     9,500,000    

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล 3,273,629.87     3,797,492.70      3,965,724.13      4,892,922.82     3,000,000      (38.69)    3,000,000     

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 3,273,629.87       3,797,492.70     3,965,724.13     4,892,922.82    3,000,000     (38.69)  3,000,000    

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

คาขายแบบแปลน 92,400.00         104,700.00         175,200.00         99,000.00         100,000        1.01      100,000       

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 14,110.00         15,418.00          16,170.00          1,840.00           15,000          63.04    3,000           

รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 883,430.87       612,453.35         667,058.50         641,673.60        600,000        (6.49)     600,000       

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 989,940.87         732,571.35        858,428.50        742,513.60       715,000        (5.32)    703,000      

หมวดรายไดจากทุน

คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 105,000.00       216,600.00         128,000.00         195,950.00        100,000        (23.45)    150,000       

รวมหมวดรายไดจากทุน 105,000.00         216,600.00        128,000.00        195,950.00       100,000        (23.45)  150,000      

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน -                  -                   -                   1,068,644.25     1,000,000      (6.42)     1,000,000     

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 92,834,998.80   90,093,576.11     94,928,792.10     98,752,160.82    90,000,000    (3.80)     95,000,000   

ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 14,696,232.92   15,721,270.89     15,493,727.50     15,337,178.95    15,500,000    1.06      15,500,000   

ภาษีสุรา 6,984,400.06     7,700,572.52      8,687,513.43      8,556,508.44     8,000,000      (6.50)     8,000,000     

ภาษีสรรสามิต 15,269,701.95   10,474,304.84     14,966,102.64     18,405,120.18    14,000,000    (13.07)    16,000,000   

คาภาคหลวงแร 230,998.49       290,730.68         233,921.52         279,228.75        200,000        (28.37)    200,000       

คาภาคหลวงปโตรเลียม 626,484.03       604,265.28         429,668.69         291,027.97        400,000        3.08      300,000       
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ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง ป 2561

(%)

ประมาณการรายรับจริง

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน      1,453,752.00 117,221.00         915,133.00         1,710,428.00     800,000        (41.54)    1,000,000     

รวมหมวดภาษีจัดสรร 132,096,568.25   125,001,941.32  135,654,858.88  144,400,297.36 129,900,000  (5.12)    137,000,000 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 

และภารกิจถายโอนเลือกทํา   230,547,472.69 129,586,222.00   129,579,449.00   149,541,835.00  89,036,000    (42.34)    86,227,200   

เงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษา                    -   -                   -                   101,462,077.98  162,950,100   65.45    167,868,980  

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 230,547,472.69   129,586,222.00  129,579,449.00  251,003,912.98 251,986,100  1.23      254,096,180 

รวมทุกหมวด 398,630,644.82   290,783,137.57  301,681,297.39  432,953,340.41 417,742,100  (1.69)    425,625,180 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 425,625,180   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 16,580,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 15,000,000 บาท
ตังรับตามเกณฑ์ ก.ค.1 เท่ากับปีทีแล้ว
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 500,000 บาท
ตังรับตามเกณฑ์ ก.ค.1 ตํากว่าปีทีแล้ว
ภาษีป้าย จํานวน 1,000,000 บาท
ตังรับตามเกณฑ์ ก.ค.1 สูงกว่าปีทีแล้ว
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 80,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 4,596,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 72,500 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง ตํากว่าปีทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 72,500 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 12,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 50,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 3,000,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 240,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง ตํากว่าปีทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 250,000 บาท

ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการตังสุสานและฌาปนสถาน จํานวน 1,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 4,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 25,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีทีแล้ว
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ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 60,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 6,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีทีแล้ว
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 100,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง ตํากว่าปีทีแล้ว
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีทีแล้ว
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง ตํากว่าปีทีแล้ว
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 500,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีทีแล้ว
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 5,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีทีแล้ว
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 25,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง ตํากว่าปีทีแล้ว
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 9,500,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 3,500,000 บาท
เป็นรายได้จากการให้เช่า สูงกว่าปีทีแล้ว
ดอกเบีย จํานวน 6,000,000 บาท
เป็นรายได้ดอกเบียเงินฝากธนาคาร ดอกเบียเงินฝาก ก.ส.ท.ฯลฯ ตํากว่าปี
ทีแล้ว
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 3,000,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 3,000,000 บาท
เป็นรายได้จากการช่วยเหลือจากกิจการสถานธนานุบาลตามอัตราที
กําหนด เท่ากับปีทีแล้ว
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 703,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 100,000 บาท
เป็นรายได้จาการขายแบบแปลน เท่ากับปีทีแล้ว
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 3,000 บาท
เป็นค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร ตํากว่าปีทีแล้ว
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 600,000 บาท
เป็นรายได้ทีไม่เข้าประเภททีตังรับไว้ เท่ากับปีทีแล้ว
หมวดรายได้จากทุน รวม 150,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 150,000 บาท
เป็นรายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน สูงกว่าปีทีแล้ว
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รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 137,000,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 1,000,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 95,000,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีทีแล้ว
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 15,500,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว
ภาษีสุรา จํานวน 8,000,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 16,000,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีทีแล้ว
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 200,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีทีแล้ว
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 300,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง ตํากว่าปีทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,000,000 บาท
ตังรับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีทีแล้ว
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 254,096,180 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 254,096,180 บาท

1. เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอน 21,950,000 บาท
2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 10,736,600 บาท
3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 23,043,800 บาท
4. เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้า
งบประจํา) 80,675,800 บาท
5.  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้อง
ถิน 10,322,200 บาท
6. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 600,000 บาท
7. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน 14,768,180
 บาท
8. เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน (ค่าปัจจัย
พืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน) 1,406,000 บาท
9. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13,201,400 บาท
10. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 420,000 บาท
11. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้
แก่ผู้สูงอายุ 27,848,400 บาท
12. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ 5,731,200 บาท
13. เงินอุดหนุนสําหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้
ปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ 13,080,000 บาท
14. เงินอุดหนุนสําหรับชดเชยรายได้ทีลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพืนที 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 16,597,600 บาท
15. เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,715,000 บาท
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,232,238.00       1,429,920.00       1,429,920.00       1,429,920.00        1,430,000.00      0.01              1,430,000.00       

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 298,638.00         351,000.00         351,000.00         351,000.00          351,600.00         0.17              351,600.00         

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 298,638.00         351,000.00         351,000.00         351,000.00          351,600.00         0.17              351,600.00         

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศบาล 378,797.00         459,000.00         459,000.00         459,000.00          459,000.00         -               459,000.00         

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 3,563,640.00       3,563,640.00       3,539,267.00       3,374,640.00        3,563,700.00      5.60              3,563,700.00       

                                   รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 5,771,951.00     6,154,560.00     6,130,187.00     5,965,560.00      6,155,900.00     3.19            6,155,900.00     

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 4,800,131.00       5,560,223.00       5,702,491.61       6,324,561.39        6,957,000.00      17.10            7,406,000.00       

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 809,569.00         790,460.00         748,930.00         782,736.00          775,500.00         1.57              795,000.00         

เงินประจําตําแหนง 441,600.00         441,600.00         441,600.00         482,100.00          495,600.00         2.80              495,600.00         

คาจางลูกจางประจํา 192,360.00         193,290.00         218,590.00         25,410.00            -                   (100.00)         -                    

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา 5,766.00             5,446.00             -                    -                     -                   -               -                    

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,407,658.45       1,408,709.22       2,834,181.65       2,484,000.00        2,484,000.00      -               2,484,000.00       

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ 2561

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 964,798.00         965,517.00         -                    276,000.00          276,000.00         -               276,000.00         

                                         รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 8,621,882.45     9,365,245.22     9,945,793.26     10,374,807.39    10,988,100.00   10.43           11,456,600.00    

                                                      รวมงบบุคลากร 14,393,833.45    15,519,805.22    16,075,980.26    16,340,367.39    17,144,000.00   7.79            17,612,500.00    

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. 155,338.00         5,039,900.00       5,102,550.00       24,064.00            1,230,000.00      5,239.93        1,285,000.00       

คาเบ้ียประชุม -                    -                    -                    -                     5,000.00            100.00 5,000.00             

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    -                    -                    -                     45,000.00          100.00          45,000.00           

คาเชาบาน 111,150.00         98,400.00           72,000.00           79,500.00            120,000.00         50.94            120,000.00         

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 45,758.50           32,750.00           45,183.00           27,612.00            85,000.00          225.95          90,000.00           

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 159,151.00         15,792.00           -                    -                     -                   -                    

                                                    รวมคาตอบแทน 471,397.50        5,186,842.00     5,219,733.00     131,176.00         1,485,000.00     1,077.81      1,545,000.00     

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 36,000.00           62,143.00           68,679.43           67,715.00            150,000.00         121.52         150,000.00         

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 185,386.68         194,596.72         143,725.00         165,286.00          200,000.00         21.00           200,000.00         

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน (03)

คาใชจายในการเลือกตั้ง 837,109.50         -                    -                    -                     -                   100.00          500,000.00         

คาใชจายโครงการรณรงคแกไขปญหายาเสพติด 25,500.00           141,160.00         -                    28,600.00            200,000.00         599.30          200,000.00         

คาใชจายโครงการวันเทศบาล 38,875.00           79,634.00           49,910.00           48,900.00            100,000.00         104.50          100,000.00         

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 586,499.50         187,974.00         244,318.64         476,154.62          460,000.00         (3.39)             460,000.00         

คาใชจายในการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 1,365,400.00       488,600.00         659,144.00         -                     1,000,000.00      100 1,000,000.00       
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

โครงการฝกอบรมและประกวดภาพถาย "ภาพเลาเรื่องเมือง

โก-ลก" -                    -                    69,636.00           -                     -                   -               -                    

โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ

พนักงานจางดีเดน -                    -                    -                    -                     20,000.00          -               -                    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 73,261.06           58,845.74           48,498.87           50,855.63            110,000.00         145.79          125,000.00         

                                                       รวมคาใชสอย 3,148,031.74     1,212,953.46     1,283,911.94     837,511.25         2,240,000.00     226.56         2,735,000.00     

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 583,263.05         584,112.05         487,875.00         288,165.00          550,000.00         108.21          600,000.00         

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,350.00             6,452.00             6,299.00             -                     12,500.00          100.00          13,000.00           

วัสดุงานบานงานครัว 42,545.00           33,375.00           41,430.00           40,980.00            40,000.00          22.01            50,000.00           

วัสดุกอสราง 33,518.00           13,102.00           18,813.00           20,760.00            20,000.00          (3.66)             20,000.00           

วัสดุยานพาหนะและขนสง 78,610.74           3,200.00             25,200.00           62,450.00            100,000.00         60.13            100,000.00         

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 238,044.16         306,054.58         220,037.35         198,924.16          300,000.00         50.81            300,000.00         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 250,384.00         276,664.00         288,338.00         499,126.00          425,000.00         (8.84)             455,000.00         

วัสดุเครื่องแตงกาย 800.00               -                    -                    3,750.00              5,000.00            33.33            5,000.00             

วัสดุคอมพิวเตอร 110,150.00         91,520.00           122,570.00         101,714.00          200,000.00         96.63            200,000.00         

                                                          รวมคาวัสดุ 1,339,664.95     1,314,479.63     1,210,562.35     1,215,869.16      1,652,500.00     43.35           1,743,000.00     

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา -                    -                    6,328.94             113,098.65          165,000.00         266.94          415,000.00         

คาน้ําประปา  คานํ้าบาดาล 27,682.63           42,992.16           35,118.97           39,934.13            55,000.00          37.73            55,000.00           

คาบริการโทรศัพท 32,453.03           29,914.25           29,158.54           30,420.85            40,000.00          31.49            40,000.00           

คาไปรษณีย 65,215.00           60,241.00           54,004.00           63,512.00            70,000.00          10.22            70,000.00           

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 33,362.60           66,790.38           60,411.60           53,906.60            70,000.00          33.56            72,000.00           
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

                                               รวมคาสาธารณูปโภค 158,713.26        199,937.79        185,022.05        300,872.23         400,000.00       116.70         652,000.00        

                                                    รวมงบดําเนินการ 5,117,807.45     7,914,212.88     7,899,229.34     2,485,428.64      5,777,500.00     168.57         6,675,000.00     

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอ้ีทํางาน 8,700.00             -                    -                    5,000.00              15,000.00          (100.00)         -                    

เครื่องดูดฝุน 15,000.00           -                    -                    -                     -                   -               -                    

ตูเหล็กลิ้นชัก 4 ช้ัน 4,000.00             -                    -                    -                     -                   -               -                    

เครื่องโทรศัพท -                    -                    -                    4,410.00              -                   (65.99)           1,500.00             

เครื่องโทรสาร -                    -                    -                    14,600.00            -                   (100.00)         

เครื่องปรับอากาศ -                    -                    44,000.00           -                     46,000.00          100.00          23,000.00           

ตูใสแฟม -                    -                    -                    -                     3,500.00            -               -                    

เครื่องถายเอกสาร -                    -                    -                    -                     -                   100.00          180,000.00         

โตะพรอมเกาอ้ี -                    -                    -                    -                     -                   100.00          16,000.00           

เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล -                    -                    -                    -                     -                   100.00          130,000.00         

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถยนตโดยสาร -                    -                    -                    1,290,000.00        -                   (100.00)         -                    

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงรถยนต -                    -                    -                    -                     25,000.00          -               -                    

เครื่องขยายเสียง -                    -                    -                    -                     -                   100.00          33,000.00           

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพน่ิง -                    71,000.00           -                    82,000.00            -                   (100.00)         -                    

เครื่องเลนสื่อดิจิตอล -                    59,800.00           -                    -                     -                   -               -                    
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

เครื่องรับสัญญาณกระจายเสียงไรสาย -                    -                    518,000.00         -                     -                   -               -                    

ขาตั้งกลอง -                    -                    -                    7,500.00              -                   (100.00)         -                    

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร -                    -                    -                    38,600.00            -                   (100.00)         -                    

คาเฟรมภาพ -                    -                    -                    -                     -                   -               -                    

ครุภัณฑงานบานงานครัว

มานปรับแสง -                    -                    -                    50,000.00            -                   (100.00)         -                    

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร -                    -                    22,000.00           66,000.00            120,000.00         (100.00)         -                    

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 18,400.00           -                    21,000.00           -                     -                   100.00          32,000.00           

เครื่องปริ้นเตอรเลเซอรขาว/ดํา -                    -                    -                    6,600.00              9,900.00            (100.00)         -                    

เครื่องปริ้นเตอรเลเซอรสี -                    -                    -                    -                     -                   100.00          12,000.00           

เครื่องสํารองไฟ 1,780.00             -                    -                    6,000.00              9,600.00            (100.00)         -                    

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 100,574.78         87,537.68           153,269.46         91,434.50            120,000.00         42.18            130,000.00         

                                                     รวมคาครุภัณฑ 148,454.78        218,337.68        758,269.46        1,662,144.50      349,000.00       (66.46)         557,500.00        

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

ทัศนโดยรอ 1,047,000.00       -                    -                    -                     -                   -              -                    

คาปรับปรุงหองประชุมสภาเทศบาล -                    -                    2,500,000.00       -                     -                   -               -                    

โครงการกอสรางติดตั้งปายประชาสัมพันธแบบจอ LED FULL

 COLOR -                    -                    5,000,000.00       -                     -                   -               -                    

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

โครงการมุงหลังคาเมทัลชีส อาคารสํานักงานแทศบาล -                    -                    -                    310,000.00          (100.00)         -                    

โครงการปรับปรุงหองประชุมเทศบาล -                    -                    -                    -                     -                   100.00          976,000.00         
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 25,200.00           39,900.00           9,800.00             14,500.00            100,000.00         589.66          100,000.00         

                                       รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 1,072,200.00     39,900.00          7,509,800.00     324,500.00         100,000.00       231.59         1,076,000.00     

                                                        รวมงบลงทุน 1,220,654.78     258,237.68        8,268,069.46     1,986,644.50      449,000.00       (17.78)         1,633,500.00     

                                              รวมงานบริหารท่ัวไป 20,732,295.68    23,692,255.78    32,243,279.06    20,812,440.53    23,370,500.00   24.55           25,921,000.00    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 813,789.28         1,073,026.79       1,259,600.00       1,197,192.66        1,300,000.00      33.65            1,600,000.00       

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 169,910.00         137,660.00         134,360.00         127,950.00          140,000.00         9.42              140,000.00         

เงินประจําตําแหนง -                    -                    -                    13,500.00            18,000.00          33.33            18,000.00           

คาตอบแทนพนักงานจาง 64,080.00           64,080.00           120,000.00         108,000.00          108,000.00         -               108,000.00         

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 43,920.00           43,920.00           -                    12,000.00            12,000.00          -               12,000.00           

                                         รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,091,699.28     1,318,686.79     1,513,960.00     1,458,642.66      1,578,000.00     28.75           1,878,000.00     

                                                      รวมงบบุคลากร 1,091,699.28     1,318,686.79     1,513,960.00     1,458,642.66      1,578,000.00     28.75           1,878,000.00     

งบดําเนินการ

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. 11,290.00           4,400.00             -                    -                     150,000.00         100.00          180,000.00         

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,760.00             -                    9,640.00             8,200.00              15,000.00          82.93            15,000.00           

คาเชาบาน 28,350.00           40,500.00           36,000.00           36,000.00            42,000.00          16.67            42,000.00           

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,837.00             2,200.00             2,400.00             2,400.00              10,000.00          316.67          10,000.00           

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 7,830.00             4,290.00             -                    -                     -                   -               -                    

                                                      รวมคาตอบแทน 56,067.00          51,390.00          48,040.00          46,600.00          217,000.00       430.04         247,000.00        

คาใชสอย
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 45,520.00           30,200.00           37,050.00           6,350.00              70,000.00          1,002.36        70,000.00           

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน (03)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 86,421.00           98,430.00           84,996.00           90,119.28            100,000.00         10.96            100,000.00         

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,660.00           8,750.00             3,300.00             7,400.00              35,000.00          372.97          35,000.00           

                                                        รวมคาใชสอย 144,601.00        137,380.00        125,346.00        103,869.28         205,000.00       97.36            205,000.00        

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 41,140.00           47,020.00           65,827.00           39,299.00            100,000.00         154.46          100,000.00         

วัสดุไฟฟาและวิทยุ -                    320.00               -                    -                     5,000.00            100.00          5,000.00             

วัสดุงานบานงานครัว -                    -                    -                    -                     5,000.00            100.00          5,000.00             

วัสดุคอมพิวเตอร 10,580.00           22,980.00           15,680.00           13,270.00            70,000.00          427.51          70,000.00           

                                                          รวมคาวัสดุ 51,720.00          70,320.00          81,507.00          52,569.00          180,000.00       242.41         180,000.00        

คาสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 3,328.77             2,769.16             3,052.71             3,081.60              10,000.00          224.51          10,000.00           

                                              รวมคาสาธารณูปโภค 3,328.77           2,769.16           3,052.71           3,081.60            10,000.00         224.51         10,000.00          

                                                  รวมงบดําเนินงาน 255,716.77        261,859.16        257,945.71        206,119.88         612,000.00       211.47         642,000.00        

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอ้ี -                    -                    -                    5,000.00              -                   (40.00)           3,000.00             

โตะทํางานพรอมเกาอ้ี 17,100.00           -                    -                    -                     -                   100.00          8,000.00             

เครื่องโทรศัพท -                    -                    -                    1,600.00              -                   (100.00)         -                    

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

เครื่องบันทึกเสียง -                    -                    -                    -                     5,000.00            -               -                    

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร -                    47,200.00           57,850.00           -                     -                   -               -                    

เครื่องสํารองไฟ -                    -                    -                    -                     3,200.00            100.00          5,600.00             

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -                    -                    -                    -                     20,000.00          100.00          10,000.00           

                                                     รวมคาครุภัณฑ 17,100.00          47,200.00          57,850.00          6,600.00            28,200.00         303.03         26,600.00          

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง -                    -                    -                    -                     -                   -               -                    

                                       รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                   -                   -                   -                   -                  -              -                   

                                                        รวมงบลงทุน 17,100.00          47,200.00          57,850.00          6,600.00            28,200.00         303.03         26,600.00          

                              รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,364,516.05     1,627,745.95     1,829,755.71     1,671,362.54      2,218,200.00     52.37           2,546,600.00     

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,560,334.52       3,494,130.65       3,844,793.85       4,116,509.11        5,186,000.00      50.27            6,185,900.00       

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 306,183.87         301,441.78         210,240.00         210,240.00          265,000.00         26.05            265,000.00         

เงินประจําตําแหนง 67,200.00           67,200.00           67,200.00           107,700.00          121,200.00         29.06            139,000.00         

คาจางลูกจางประจํา 192,360.00         194,220.00         228,330.00         244,680.00          252,200.00         3.07              252,200.00         

เงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจางประจํา 3,840.00             5,126.00             -                    -                     -                   100.00          10,100.00           

คาตอบแทนพนักงานจาง 959,442.96         961,027.74         1,748,129.03       1,552,500.00        1,920,000.00      23.67            1,920,000.00       

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 657,596.00         658,682.00         -                    172,500.00          192,000.00         11.30            192,000.00         

                                         รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 5,746,957.35     5,681,828.17     6,098,692.88     6,404,129.11      7,936,400.00     39.98           8,964,200.00     
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

                                                     รวมงบบุคลากร 5,746,957.35     5,681,828.17     6,098,692.88     6,404,129.11      7,936,400.00     39.98           8,964,200.00     

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. 63,947.94           -                    10,850.00           11,550.00            920,000.00         7,865.37        920,000.00         

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 329,970.00         466,340.00         415,420.00         382,280.00          250,000.00         (34.60)           250,000.00         

คาเชาบาน 18,500.00           27,600.00           1,950.00             -                     30,000.00          100.00          30,000.00           

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 35,474.00           47,255.00           67,106.00           59,888.75            150,000.00         150.46          150,000.00         

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 645,525.00         30,185.00           -                    -                     -                   -               -                    

                                                     รวมคาตอบแทน 1,093,416.94     571,380.00        495,326.00        453,718.75         1,350,000.00     197.54         1,350,000.00     

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 21,720.00           36,000.00           153,209.68         238,500.00          307,000.00         113.84          510,000.00         

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอ่ืน (03)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 137,378.70         65,348.00           106,487.00         165,668.00          120,000.00         (27.57)           120,000.00         

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 48,366.93           19,450.00           20,360.00           29,660.00            50,000.00          68.58            50,000.00           

                                                        รวมคาใชสอย 207,465.63        120,798.00        280,056.68        433,828.00         477,000.00       56.74           680,000.00        

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 162,735.00         180,394.70         168,325.05         202,167.00          250,000.00         23.66            250,000.00         

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,730.00             2,440.00             -                    310.00                3,000.00            867.74          3,000.00             

วัสดุงานบานงานครัว 1,480.00             2,325.00             3,930.00             -                     4,000.00            100.00          4,000.00             

วัสดุยานพาหนะและขนสง 620.00               7,000.00             -                    -                     20,000.00          100.00          20,000.00           

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 48,496.30           39,051.30           54,755.02           26,826.87            60,000.00          123.66          60,000.00           

วัสดุคอมพิวเตอร 48,550.00           47,140.00           95,100.00           73,330.00            50,000.00          (31.82)           50,000.00           
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

คาวัสดุอ่ืน ๆ -                    -                    -                    -                     -                   100.00          10,000.00           

                                                    รวมคาวัสดุ 264,611.30        278,351.00        322,110.07        302,633.87         387,000.00       31.18           397,000.00        

คาสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 19,418.28           20,747.26           13,350.87           11,283.31            36,000.00          219.06          36,000.00           

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม -                    -                    13,660.45           12,840.00            16,000.00          24.61            16,000.00           

                                              รวมคาสาธารณูปโภค 19,418.28          20,747.26          27,011.32          24,123.31          52,000.00         115.56         52,000.00          

                                                   รวมงบดําเนินการ 1,584,912.15     991,276.26        1,124,504.07     1,214,303.93      2,266,000.00     104.15         2,479,000.00     

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอ้ีทํางาน 4,500.00             -                    -                    -                     -                   100.00          12,500.00           

เครื่องปรับอากาศ 33,400.00           -                    28,000.00           22,000.00            44,000.00          (100.00)         -                    

โทรศัพท -                    -                    -                    -                     3,000.00            -               -                    

โตะพรอมเกาอ้ี -                    -                    -                    -                     -                   100.00          18,000.00           

โตะทํางาน -                    -                    -                    -                     -                   100.00          4,500.00             

เกาอ้ีมีพนักพิง -                    -                    -                    -                     -                   100.00          3,000.00             

ตูเหล็กบานเลื่อน -                    -                    -                    -                     -                   100.00          16,000.00           

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร -                    22,000.00           44,000.00           44,000.00            22,000.00          100.00          88,000.00           

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 100,000.00         -                    5,500.00             6,200.00              7,900.00            282.26          23,700.00           

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี -                    -                    -                    -                     12,000.00          -               -                    

เครื่องสํารองไฟ 3,500.00             8,500.00             8,550.00             6,000.00              -                   86.67            11,200.00           

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค -                    -                    -                    16,000.00            -                   (100.00)         -                    
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -                    18,980.00           12,880.00           8,200.00              50,000.00          509.76          50,000.00           

                                                      รวมคาครุภัณฑ 141,400.00        49,480.00          98,930.00          102,400.00         138,900.00       121.58         226,900.00        

                                                         รวมงบลงทุน 141,400.00        49,480.00          98,930.00          102,400.00         138,900.00       121.58         226,900.00        

                                            รวมงานบริหารงานคลัง 7,473,269.50     6,722,584.43     7,322,126.95     7,720,833.04      10,341,300.00   51.15           11,670,100.00    

                                     รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 29,570,081.23    32,042,586.16    41,395,161.72    30,204,636.11    35,930,000.00   32.89           40,137,700.00    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 132,900.00         202,227.00         454,860.00         518,020.00          690,000.00         (45.95)           280,000.00         

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 14,520.00           3,405.00             19,800.00           19,800.00            19,800.00          (100.00)         -                    

คาตอบแทนพนักงานจาง 256,320.00         229,275.48         453,000.00         432,000.00          540,000.00         25.00            540,000.00         

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 175,680.00         157,143.00         -                    48,000.00            60,000.00          25.00            60,000.00           

                                         รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 579,420.00        592,050.48        927,660.00        1,017,820.00      1,309,800.00     (13.54)         880,000.00        

                                                      รวมงบบุคลากร 579,420.00        592,050.48        927,660.00        1,017,820.00      1,309,800.00     (13.54)         880,000.00        

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. 46,090.00           36,000.00           12,000.00           -                     210,000.00         100.00          150,000.00         

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,160.00             21,600.00           29,400.00           41,360.00            45,000.00          8.80              45,000.00           

คาเชาบาน -                    16,800.00           68,400.00           35,400.00            36,000.00          1.69              36,000.00           

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร -                    -                    3,200.00             4,465.00              5,000.00            11.98            5,000.00             

                                                     รวมคาตอบแทน 55,250.00          74,400.00          113,000.00        81,225.00          296,000.00       190.55         236,000.00        

คาใชสอย
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ -                    -                    2,400,000.00       -                     336,000.00         100.00          252,000.00         

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน (03)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 34,468.00           -                    -                    -                     30,000.00          100.00          30,000.00           

คาใชจายโครงการจางเหมาดูแลทรัพยสินของประชาชนและ

ทรัพยสินสาธารณะ 2,094,354.00       2,394,000.00       -                    2,397,000.00        -                   (100.00)         -                    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,600.00             -                    120.00               19,893.50            50,000.00          151.34          50,000.00           

                                                        รวมคาใชสอย 2,130,422.00     2,394,000.00     2,400,120.00     2,416,893.50      416,000.00       (86.26)         332,000.00        

คาวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 35,530.00           -                    11,400.00           7,230.00              15,000.00          107.47          15,000.00           

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 15,260.00           4,581.00             28,904.00           26,969.50            35,000.00          29.78            35,000.00           

วัสดุการเกษตร -                    -                    -                    -                     10,000.00          100.00          10,000.00           

                                                           รวมคาวัสดุ 50,790.00          4,581.00           40,304.00          34,199.50          60,000.00         75.44           60,000.00          

                                                    รวมงบดําเนินงาน 2,236,462.00     2,472,981.00     2,553,424.00     2,532,318.00      772,000.00       (75.20)         628,000.00        

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก -                    -                    -                    -                     -                   100.00          555,000.00         

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

กลองโทรทัศนวงจรปด -                    983,860.00         -                    -                     560,000.00         -               -                    

ครุภัณฑอ่ืน ๆ

แผนก้ันจราจร -                    -                    -                    27,000.00            (100.00)         -                    

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -                    47,465.20           -                    75,245.50            100,000.00         32.90            100,000.00         
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

                                                      รวมคาครุภัณฑ -                   1,031,325.20     -                   102,245.50         660,000.00       540.61         655,000.00        

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางจุดพักบริการประชาชน บริเวณถนนทรายทอง 2 -                    99,000.00           -                    -                     -                   -               -                    

                                  รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                   99,000.00          -                   -                   -                  -              -                   

                                                         รวมงบลงทุน -                   1,130,325.20     -                   102,245.50         660,000.00       540.61         655,000.00        

                                                       รวมงานเทศกิจ 2,815,882.00     4,195,356.68     3,481,084.00     3,652,383.50      2,741,800.00     (40.78)         2,163,000.00     

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 702,600.00         346,901.00         285,840.00         328,020.00          501,000.00         51.21            496,000.00         

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 46,800.00           22,710.00           17,280.00           17,280.00            17,300.00          0.12              17,300.00           

คาจางลูกจางประจํา 192,360.00         192,980.00         219,210.00         237,140.00          -                   (100.00)         -                    

เงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจางประจํา 5,766.00             3,520.00             -                    -                     -                   -               -                    

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,966,210.46       1,981,719.92       3,712,318.03       3,990,629.03        4,104,000.00      2.84              4,104,000.00       

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 1,347,621.87       1,358,254.00       -                    443,403.00          456,000.00         2.84              456,000.00         

                                        รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,261,358.33     3,906,084.92     4,234,648.03     5,016,472.03      5,078,300.00     1.13            5,073,300.00     

                                                     รวมงบบุคลากร 4,261,358.33     3,906,084.92     4,234,648.03     5,016,472.03      5,078,300.00     1.13            5,073,300.00     

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. 94,052.00           3,600.00             -                    -                     1,170,000.00      100.00          1,200,000.00       

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,000.00           26,200.00           28,000.00           40,600.00            50,000.00          23.15            50,000.00           

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,650.00             1,000.00             12,000.00           35,200.00            40,000.00          13.64            40,000.00           

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 41,970.00           1,715.00             -                    -                     -                   -               -                    
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

                                                     รวมคาตอบแทน 153,672.00        32,515.00          40,000.00          75,800.00          1,260,000.00     1,601.85      1,290,000.00     

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ -                    -                    -                    4,800.00              20,000.00          316.67          20,000.00           

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน (03)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 53,562.00           18,480.00           63,780.00           50,800.00            100,000.00         96.85            100,000.00         

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,880.00           2,829.00             6,518.50             13,450.50            60,000.00          346.08          60,000.00           

                                                       รวมคาใชสอย 66,442.00          21,309.00          70,298.50          69,050.50          180,000.00       160.68         180,000.00        

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,705.00           9,600.00             15,951.00           7,320.00              15,000.00          173.22          20,000.00           

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000.00             -                    15,860.00           -                     20,000.00          100.00          20,000.00           

วัสดุงานบานงานครัว -                    7,750.00             9,750.00             -                     10,000.00          100.00          10,000.00           

วัสดุกอสราง -                    13,804.00           -                    -                     5,000.00            100.00          5,000.00             

วัสดุยานพาหนะและขนสง 80,599.00           36,389.00           60,635.00           26,658.00            100,000.00         275.12          100,000.00         

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 149,387.16         157,382.28         154,083.24         114,803.92          200,000.00         74.21            200,000.00         

วัสดุเครื่องแตงกาย 58,500.00           60,000.00           167,450.00         68,060.00            60,000.00          (11.84)           60,000.00           

วัสดุคอมพิวเตอร 4,760.00             4,560.00             -                    4,760.00              7,000.00            47.06            7,000.00             

วัสดุเครื่องดับเพลิง 76,075.00           78,200.00           260,600.00         48,960.00            100,000.00         104.25          100,000.00         

                                                         รวมคาวัสดุ 386,026.16        367,685.28        684,329.24        270,561.92         517,000.00       92.93           522,000.00        

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 65,072.87           63,750.54           74,119.53           82,081.35            72,000.00          (12.28)           72,000.00           

คานํ้าประปา 7,870.99             6,798.25             7,804.06             8,327.83              10,000.00          20.08            10,000.00           

คาบริการโทรศัพท 4,144.39             2,632.85             3,368.58             3,220.43              5,000.00            55.26            5,000.00             
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,575.60             6,944.30             7,575.60             8,961.43              10,000.00          11.59            10,000.00           

                                             รวมคาสาธารณูปโภค 84,663.85          80,125.94          92,867.77          102,591.04         97,000.00         (5.45)           97,000.00          

                                                  รวมงบดําเนินการ 690,804.01        501,635.22        887,495.51        518,003.46         2,054,000.00     303.28         2,089,000.00     

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอ้ี -                    -                    -                    -                     3,000.00            -               -                    

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

เรือไฟเบอรกลาส -                    -                    80,000.00           -                     -                   -               -                    

เครื่องวินซไฟฟา -                    -                    -                    93,000.00            -                   (100.00)         -                    

รถยนตตรวจการณ -                    -                    -                    -                     -                   -               1,198,000.00       

รถยนตบรรทุกนํ้าดับเพลิง -                    -                    -                    -                     -                   100.00          5,500,000.00       

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุฯ -                    28,000.00           -                    -                     -                   -               -                    

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร -                    -                    -                    -                     -                   -               22,000.00           

เครื่องพิมพเลเซอร -                    -                    -                    -                     -                   -               3,300.00             

เครื่องสํารองไฟ -                    -                    -                    -                     -                   -               2,800.00             

ครุภัณฑอ่ืนๆ

เครื่องสูบนํ้าแบบหาบหาม 400,000.00         -                    -                    -                     -                   -               -                    

เลื่อยโซยนต -                    44,000.00           -                    -                     -                   -               -                    

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 213,079.51         269,602.19         132,977.72         414,830.65          300,000.00         (27.68)           300,000.00         

                                                    รวมคาครุภัณฑ 613,079.51        341,602.19        212,977.72        507,830.65         303,000.00       1,283.55      7,026,100.00     
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

อาคารตางๆ

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 497,000.00         -                    -                    -                     -                   -              -                    

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการมุงหลังคาเมทัลชีส -                    -                    -                    -                     800,000.00         -               -                    

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง -                    -                    -                    -                     30,000.00          100.00          30,000.00           

                                รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 497,000.00        -                   -                   -                   830,000.00       100.00         30,000.00          

                                                       รวมงบลงทุน 1,110,079.51     341,602.19        212,977.72        507,830.65         1,133,000.00     1,289.46      7,056,100.00     

            รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 6,062,241.85     4,749,322.33     5,335,121.26     6,042,306.14      8,265,300.00     135.31         14,218,400.00    

                       รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 8,878,123.85     8,944,679.01     8,816,205.26     9,694,689.64      11,007,100.00   68.97           16,381,400.00    

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,455,282.36       3,062,013.49       3,213,791.70       3,622,979.00        6,240,000.00      110.12          7,612,500.00       

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 359,396.14         405,082.84         292,286.33         330,180.00          742,200.00         178.03          918,000.00         

เงินประจําตําแหนง 165,357.14         187,200.00         67,200.00           81,550.00            330,200.00         304.90          330,200.00         

เงินวิทยฐานะ -                    -                    -                    36,400.00            388,800.00         1,268.13        498,000.00         

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,008,192.00       1,014,600.00       1,784,579.00       1,672,200.00        2,160,000.00      29.17            2,160,000.00       

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 691,008.00         695,400.00         -                    185,800.00          192,000.00         7.64              200,000.00         

                                        รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,679,235.64     5,364,296.33     5,357,857.03     5,929,109.00      10,053,200.00   97.65           11,718,700.00    
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                                                     รวมงบบุคลากร 4,679,235.64     5,364,296.33     5,357,857.03     5,929,109.00      10,053,200.00   97.65           11,718,700.00    

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. 81,450.00           40,300.00           37,700.00           19,300.00            1,090,000.00      8,034.72        1,570,000.00       

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 28,780.00           29,660.00           51,800.00           -                     30,000.00          100.00          30,000.00           

คาเชาบาน 63,600.00           48,000.00           60,000.00           84,000.00            168,000.00         209.52          260,000.00         

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,711.00             8,537.00             25,440.00           24,460.00            50,000.00          308.83          100,000.00         

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 321,283.00         6,760.00             -                    -                     -                   -               -                    

                                                   รวมคาตอบแทน 503,824.00        133,257.00        174,940.00        127,760.00         1,338,000.00     1,434.13      1,960,000.00     

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 38,087.50           38,286.11           52,663.60           57,661.69            100,000.00         73.43            100,000.00         

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน (03)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 183,166.60         317,615.00         215,928.00         174,444.00          1,000,000.00      473.25          1,000,000.00       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 53,012.79           42,944.93           45,122.67           47,320.85            200,000.00         322.65          200,000.00         

                                                     รวมคาใชสอย 274,266.89        398,846.04        313,714.27        279,426.54         1,300,000.00     365.24         1,300,000.00     

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 56,299.55           91,804.00           97,851.05           64,967.00            80,000.00          78.55            116,000.00         

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 6,050.00             2,440.00             138,000.00         20,500.00            10,000.00          (51.22)           10,000.00           

วัสดุงานบานงานครัว 18,730.00           19,970.00           19,995.00           19,805.00            20,000.00          101.97          40,000.00           

วัสดุกอสราง 3,540.00             -                    32,095.00           1,226.00              40,000.00          3,162.64        40,000.00           

วัสดุยานพาหนะและขนสง 29,050.00           16,000.00           34,400.00           28,400.00            70,000.00          146.48          70,000.00           

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 273,575.18         278,974.30         245,264.68         185,993.87          350,000.00         115.06          400,000.00         
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ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร -                    -                    -                    -                     10,000.00          100.00          10,000.00           

วัสดุเครื่องแตงกาย -                    180,000.00         -                    -                     -                   100.00          150,000.00         

วัสดุคอมพิวเตอร 59,770.00           59,600.00           67,220.00           99,750.00            80,000.00          (19.80)           80,000.00           

วัสดุอ่ืน ๆ -                    -                    -                    -                     -                   100.00          100,000.00         

                                                          รวมคาวัสดุ 447,014.73        648,788.30        634,825.73        420,641.87         660,000.00       141.54         1,016,000.00     

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 1,079,742.02       1,165,900.27       1,818,754.50       2,186,128.97        2,500,000.00      14.36            2,500,000.00       

คานํ้าประปา 525,323.87         430,514.43         527,350.12         509,001.57          700,000.00         37.52            700,000.00         

คาบริการโทรศัพท 11,886.05           10,433.39           11,341.78           10,571.07            15,000.00          41.90            15,000.00           

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 17,697.80           8,859.60             8,859.60             8,859.60              15,000.00          103.17          18,000.00           

                                              รวมคาสาธารณูปโภค 1,634,649.74     1,615,707.69     2,366,306.00     2,714,561.21      3,230,000.00     19.10           3,233,000.00     

                                                   รวมงบดําเนินการ 2,859,755.36     2,796,599.03     3,489,786.00     3,542,389.62      6,528,000.00     111.98         7,509,000.00     

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอ้ีบุนวม 50,000.00           -                    -                    -                     -                   -               -                    

เกาอ้ีพลาสติกอยางหนา 88,000.00           -                    -                    -                     -                   -               -                    

เกาอ้ีหนังมีพนักพิง 3,300.00             -                    -                    -                     -                   -               -                    

เครื่องดูดฝุน (ศูนยฯเทศบาล) 15,000.00           -                    -                    -                     -                   -               -                    

เครื่องปรับอากาศ 33,400.00           -                    -                    -                     -                   -               -                    

เครื่องปรับอากาศ (ท.3) 259,800.00         -                    -                    -                     -                   -               -                    

ตูไมเก็บอุปกรณ 90,000.00           -                    -                    -                     -                   -               -                    

ตูไมเก็บเอกสาร 25,000.00           -                    -                    -                     -                   -               -                    
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ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

ตูยา 5,000.00             -                    -                    -                     -                   -               -                    

ตูเสื้อผา 11,000.00           40,000.00           88,200.00           -                     -                   -               -                    

ตูเหล็ก 20,000.00           -                    21,800.00           -                     -                   -               -                    

โตะ-เกาอ้ีครู 147,000.00         69,500.00           -                    150,000.00          -                   (100.00)         -                    

โตะพับเอนกประสงค -                    71,400.00           -                    -                     -                   -               -                    

โตะอาหารพรอมเกาอ้ี -                    6,600.00             -                    -                     -                   -               -                    

พัดลมเพดาน 39,100.00           -                    -                    -                     -                   100.00          -                    

มานบังตาชนิดพับ 2,000.00             -                    -                    -                     -                   -               -                    

โตะ-เกาอ้ีสําหรับโรงอาหาร -                    -                    140,000.00         -                     -                   -               -                    

โตะหมูบูชาหนาสิบ  ชุดเกาลงลักปดทอง -                    -                    33,000.00           -                     -                   -               -                    

ชุดรับแขก -                    -                    40,000.00           -                     -                   -               -                    

ช้ันวางเอกสาร -                    -                    3,000.00             -                     -                   -               -                    

เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล -                    -                    -                    130,000.00          -                   (100.00)         -                    

โตะโฟเมกาขาวพับได -                    -                    -                    -                     61,600.00          -               -                    

ตูเหล็กชนิด 2 บาน -                    -                    -                    -                     7,800.00            -               -                    

โตะประชุมพรอมเกาอ้ี -                    -                    -                    -                     44,000.00          -               -                    

พัดลมโรงงาน -                    -                    -                    -                     -                   100.00          12,000.00           

ครุภัณฑการศึกษา

จักรเย็บผาฝเข็มตรงพรอมโตะและขา -                    15,000.00           -                    -                     -                   -               -                    

โตะ-เกาอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา (ท.3) 276,000.00         -                    -                    -                     -                   -               -                    

โตะ-เกาอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ท.4) 85,000.00           -                    -                    -                     -                   100.00          150,000.00         

โตะ-เกาอ้ีนักเรียนระดับอนุบาล (ท.4) 88,800.00           -                    -                    -                     -                   -               -                    

โตะ-เกาอ้ี นักเรียน -                    -                    -                    237,000.00          (100.00)         -                    

19



รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

ครุภัณฑหองปฏิบัติการทางภาษา -                    -                    490,000.00         -                     -                   -               -                    

จักรเย็บผาชนิดคอมพิวเตอร -                    -                    15,000.00           -                     -                   -               -                    

โตะ-เกาอ้ีครู -                    -                    35,000.00           -                     184,000.00         100.00          30,000.00           

โตะโรงอาหาร -                    -                    420,000.00         -                     -                   -               -                    

โตะโฟเมกาขาวพับไดและเกาอ้ีเด็ก -                    -                    -                    -                     53,750.00          -               -                    

พัดลมเพดาน -                    -                    -                    -                     -                   100.00          30,000.00           

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง 35,000.00           -                    -                    98,000.00            -                   (72.45)           27,000.00           

เครื่องขยายเสียงพกพา -                    22,000.00           -                    -                     -                   -               -                    

เครื่องเลนดีวีดี -                    -                    59,800.00           -                     -                   -               -                    

กลองโทรทัศนวงจรปด -                    -                    -                    -                     1,300,000.00      -               -                    

ระบบเครื่องเสียง -                    -                    -                    -                     -                   100.00          140,000.00         

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร -                    65,160.00           -                    -                     -                   100.00          66,000.00           

จอภาพชนิดมอเตอรไฟฟา -                    11,500.00           -                    -                     -                   -               -                    

โทรทัศนสีจอแบน (ท.๒) 12,000.00           -                    259,900.00         -                     -                   -               -                    

โทรทัศน -                    -                    -                    167,400.00          13,000.00          (100.00)         -                    

กลองดิจิตอล -                    -                    -                    28,600.00            -                   46.85            42,000.00           

ชุดเครื่องเสียงขยายเสียงพรอมอุปกรณอ่ืน ๆ -                    -                    -                    -                     27,000.00          -               -                    

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องทํานํ้าเย็น 244,800.00         -                    -                    -                     -                   100.00          90,000.00           

เครื่องเลนสนาม -                    -                    -                    -                     -                   -               -                    

ตูเย็น -                    -                    -                    -                     -                   100.00          15,000.00           
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ครุภัณฑกีฬา

เครื่องเลนสนาม -                    -                    -                    995,000.00          500,000.00         (100.00)         -                    

อุปกรณฟตเนส -                    -                    -                    527,400.00          (100.00)         -                    

ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป

เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 380,000.00         -                    -                    -                     -                   -               -                    

กลองมารชชิง -                    -                    -                    38,000.00            -                   -               38,000.00           

เครื่องดนตรีทรัมเปต -                    -                    -                    132,000.00          -                   (100.00)         -                    

เมโลเดี้ยน -                    -                    -                    -                     -                   100.00          36,000.00           

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรโนตบุค 145,600.00         -                    518,000.00         -                     -                   -               -                    

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 4,280.00             -                    -                    24,000.00            12,000.00          100.00          48,000.00           

เครื่องคอมพิวเตอร -                    -                    -                    -                     66,000.00          100.00          22,000.00           

เครื่องสํารองไฟ -                    -                    -                    -                     9,600.00            -               -                    

อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย Access point แบบท่ี1 -                    -                    -                    -                     17,400.00          -               -                    

อุปกรณกระจายสัญญาณ L2 switch ขนาด 24 ชอง แบบท่ี1 -                    -                    -                    -                     13,000.00          -               -                    

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ 464,212.23         42,492.31           295,850.28         134,257.37          200,000.00         48.97            200,000.00         

                                                     รวมคาครุภัณฑ 2,524,292.23     343,652.31        2,419,550.28     2,661,657.37      2,509,150.00     (64.46)         946,000.00        

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

อาคารตางๆ

ติดตั้งเหล็กดัดหนาตางหองเรียนอนุบาล (ท.1) 72,000.00           -                    -                    -                     -                   -               -                    

ทาสีอาคารเรียน 1,2,3 (ท.1) 387,000.00         -                    -                    -                     -                   -               -                    

คากอสรางปรับปรุงหองประชุมอาคารวาสนา (ท.3) 99,900.00           -                    -                    -                     -                   -               -                    
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โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงคขางโรงอาหาร -                    600,000.00         -                    -                     -                   -               -                    

โครงการกอสรางอางลางหนา/แปรงฟน ขางอาคารมรกต -                    73,000.00           -                    -                     -                   -               -                    

โครงการซอมแซมหลังคาและฝาเพดาน อาคารเรียนนพรัตน -                    479,000.00         -                    -                     -                   -               -                    

กอสรางหองนํ้าอนุบาล (ท.2) -                    300,000.00         -                    -                     -                   -               -                    

โครงการทาสีอาคารศรีตรัง -                    348,000.00         -                    -                     -                   -               -                    

โครงการทาสีอาคารหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 4 -                    77,000.00           -                    -                     -                   -               -                    

โครงการปรับปรุงปูตัวหนอนรอบอาคารชงโค -                    99,000.00           -                    -                     -                   -               -                    

ซอมแซมฝาผนังและทาสีอาคารเรียนโยทะกา (ท.3) 248,000.00         -                    -                    -                     -                   -               -                    

ซอมแซมฝาเพดานอาคารเรียนมรกต (ท.4) 262,000.00         -                    -                    -                     -                   -               -                    

ติดตั้งกันสาดหลังคาโคงสังกะสี 159,200.00         -                    -                    -                     -                   -               -                    

ปรับปรุงซอมแซมทาสีอาคารทับทิม (ท.4) 440,000.00         -                    -                    -                     -                   -               -                    

ปูพ้ืนกระเบื้องอาคารเรียนไพลิน (ท.4) 279,000.00         -                    -                    -                     -                   -               -                    

โครงการกอสรางกันสาด ประตูหองเรียนและประตูหองนํ้า

ของอาคารเรียน 3 -                    -                    215,000.00         -                     -                   -               -                    

โครงการกอสรางกันสาดระหวางอาคารเรียนนพรัตนและ

อาคารพลศึกษา -                    -                    300,000.00         -                     -                   -               -                    

โครงการกอสรางจัดทําฝาเหล็กครอบทางระบายน้ําภายใน

โรงเรียน -                    -                    45,000.00           -                     -                   -               -                    

โครงการกอสรางอาคารหองประชุมภายในสนามกีฬามหาราช -                    -                    2,885,000.00       -                     -                   -               -                    

โครงการจัดสรางฝาก้ันหองอนุบาล 1 และ 2 -                    -                    52,000.00           -                     -                   -               -                    

โครงการทาสีรั้วพรอมประตูรั้ว -                    -                    20,000.00           -                     -                   -               -                    

โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีฟุตบาทหนาหองสมุด -                    -                    100,000.00         -                     -                   -               -                    
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โครงการปรับปรุงอาคารบานบุรี ปูพ้ืนกระเบื้องอาคารบานบุรี -                    -                    670,000.00         -                     -                   -               -                    

โครงการปรับปรุงอาคารนพรัตนปูพ้ืนกระเบ้ืองหนาระเบียง

และบันได -                    -                    155,000.00         -                     -                   -               -                    

โครงการซอมแซมอาคารเรียนมรกต -                    -                    -                    293,000.00          -                   (100.00)         -                    

โครงการติดตั้งกันสาดเช่ือมตอหนาอาคารเรียน 1 -                    -                    -                    -                     -                   -               -                    

โครงการทําหลังคามุงแผนโพลีคารบอรเนต -                    -                    -                    137,000.00          -                   (100.00)         -                    

โครงการทําหลังคาเหล็กรีดลอนอาคารโยทะกาถึงอาคารปาริ

ชาติ -                    -                    -                    370,000.00          -                   (100.00)         -                    

โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา  หนาตาง  ฝาอาคารเรียน 2 -                    -                    -                    198,900.00          -                   (100.00)         -                    

โครงการปรับปรุงรางนํ้าบริเวณโรงอาหาร -                    -                    -                    36,600.00            -                   (100.00)         -                    

โครงการปรับปรุงหองนํ้านักเรียนอาคารบานบุรี กับอาคาร

ศรีตรัง 6 หอง -                    -                    -                    242,000.00          -                   (100.00)         -                    

โครงการปูกระเบ้ืองอาคารศรีตรัง -                    -                    -                    667,000.00          -                   (100.00)         -                    

โครงการปูกระเบ้ืองอาคารอนุบาล -                    -                    -                    210,000.00          -                   (100.00)         -                    

โครงการปูพ้ืนกระเบ้ืองและติดตั้งหลังคาหนาโรงอาหาร -                    -                    -                    233,000.00          -                   (100.00)         -                    

โครงการติดตั้งกันสาดและรางนํ้าอาคารเรียนทับทิม -                    -                    -                    240,000.00          -                   (100.00)         -                    

โครงการทาสีอาคารบานบุรี   โรงเรียนเทศบาล 3 -                    -                    -                    540,000.00          -                   (100.00)         -                    

โครงการปรับปรุงอาคารพลศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 -                    -                    -                    283,000.00          -                   (100.00)         -                    

โครงการติดตั้งเหล็กดัด และกระจกซอมแสงอาคารเรียน 2 ช้ัน -                    -                    -                    94,000.00            -                   (100.00)         -                    

โครงการติดตั้งปลองระบายควันโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 -                    -                    -                    61,000.00            -                   (100.00)         -                    
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โครงการปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 1 -                    -                    -                    303,000.00          -                   (100.00)         -                    

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางและปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามกีฬา

มหาราช -                    8,600,000.00       -                    -                     -                   -               -                    

โครงการติดตั้งกันสาด  และเปลี่ยนบานประตู อาคารเรียน 2 

โรงเรียนเทศบาล 1 -                    -                    -                    -                     198,000.00         -               -                    

โครงการกอสรางหอประชุม โรงเรียนเทศบาล 1 -                    -                    -                    -                     1,983,200.00      -               -                    

โครงการปูพ้ืนกระเบ้ืองขางหองอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 2 -                    -                    -                    -                     63,000.00          -               -                    

โครงการปรับปรุงสนามเปตอง โรงเรียนเทศบาล 2 -                    -                    -                    -                     17,000.00          -               -                    

โครงการสรางอางลางหนาแปรงฟนใหนักเรียน โรงเรียน

เทศบาล 2 -                    -                    -                    -                     38,000.00          -               -                    

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารปาริชาตกับอาคาร

วาสนา โรงเรียนเทศบาล 3 -                    -                    -                    -                     350,000.00         -               -                    

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณดานหลังอาคารชงโค และ

อาคารโยทะกา โรงเรียนเทศบาล 3 -                    -                    -                    -                     474,000.00         -               -                    

โครงการปรับปรุงหองสมุดเปนแหลงเรียนรู โรงเรียนเทศบาล

 3 (ศิลปะฝาผนัง) -                    -                    -                    -                     500,000.00         -               -                    

โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคารเรียนบุษราคัม โรงเรียน

เทศบาล 4 -                    -                    -                    -                     888,900.00         -               -                    

โครงการปรับปรุงซอมแซมหองนํ้าอาคารไพลิน โรงเรียน

เทศบาล 4 -                    -                    -                    -                     96,000.00          -               -                    

โครงการติดตั้งกันสาดขางอาคารบุษราคัม โรงเรียนเทศบาล 4 -                    -                    -                    -                     101,000.00         -               -                    
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โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา อาคารโรงยิม โรงเรียนเทศบาล

 4 -                    -                    -                    -                     200,000.00         -               -                    

โครงการกอสรางอาคารกีฬา (มวยไทย) -                    -                    -                    -                     2,805,000.00      -               -                    

โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารสนามแบดมินตัน -                    -                    -                    -                     -                   100.00          1,150,000.00       

โครงการกอสรางศาลาท่ีตั้งพระบรมฉายาลักษณ -                    -                    -                    -                     -                   100.00          50,000.00           

โครงการกอสรางหองนํ้า หองสวม โรงเรียนเทศบาล 4 -                    -                    -                    -                     -                   100.00          700,000.00         

โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคโรงเรียนอนุบาล

เทศบาล 3 -                    -                    -                    -                     -                   100.00          2,978,000.00       

โครงการขุดบอนํ้าภายในโรงเรียนเทศบาล 4 -                    -                    -                    -                     -                   100.00          36,000.00           

โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ โรงเรียนเทศบาล 2 -                    -                    -                    -                     -                   100.00          75,000.00           

โครงการติดตั้งกันสาดหนาอาคารเรียน 1 และหลังคาเช่ือม

ระหวางอาคาร 1 และ 3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุ

ไหงโก-ลก -                    -                    -                    -                     -                   100.00          120,000.00         

 -                    -                    -                    -                     -                   100.00          273,500.00         

โครงการติดตั้งประตูหนาโรงเรียนเทศบาล 2 -                    -                    -                    -                     -                   100.00          80,000.00           

โครงการติดตั้งแผงเหล็กก้ันรอบสนามบาสเกตบอล โรงเรียน

เทศบาล 2 -                    -                    -                    -                     -                   100.00          454,700.00         

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 118,800.00         -                    73,000.00           -                     200,000.00         100.00 700,000.00         

โครงการปรับปรุงใตอาคารไพลินเปนศูนยการเรียนรูภาษา

และวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 -                    -                    -                    -                     -                   100.00 550,000.00         

โครงการปรับปรุงทางเช่ือมอาคาร โรงเรียนเทศบาล 1 -                    -                    -                    -                     -                   100.00 51,900.00           

โครงการปรับปรุงพ้ืนอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 -                    -                    -                    -                     -                   100.00 158,100.00         
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โครงการปรับปรุงราวบันได โรงเรียนเทศบาล 1 -                    -                    -                    -                     -                   100.00 383,700.00         

โครงการปรับปรุงโรงอาหารหองประกอบอาหาร โรงเรียน

เทศบาล 1 -                    -                    -                    -                     -                   100.00 380,000.00         

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลแลพ้ืนท่ีรอบ ๆ โรงเรียน

เทศบาล 4 -                    -                    -                    -                     -                   100.00 1,320,000.00       

โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการภาษาจีน โรงเรียนเทศบาล 

1,2 และ 4 -                    -                    -                    -                     -                   100.00 1,000,000.00       

                                       รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 2,065,900.00     10,576,000.00    4,515,000.00     3,908,500.00      7,914,100.00     100.00 10,460,900.00    

                                                        รวมงบลงทุน 4,590,192.23     10,919,652.31    6,934,550.28     6,570,157.37      10,423,250.00   73.62           11,406,900.00    

                        รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 12,129,183.23    19,080,547.67    15,782,193.31    16,041,655.99    27,004,450.00   90.97           30,634,600.00    

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 28,552,972.65     32,554,156.91     34,769,274.78     34,968,797.33      53,974,600.00     54.85            54,150,000.00     

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 3,837,466.48       5,341,721.83       2,275,259.37       1,949,905.00        4,409,700.00      185.57          5,568,400.00       

เงินวิทยฐานะ 1,814,400.00       2,549,656.67       3,916,362.27       4,425,012.33        6,529,200.00      84.87            8,180,400.00       

คาจางลูกจางประจํา 855,420.00         894,360.00         1,079,020.00       1,161,936.00        1,400,000.00      29.09            1,500,000.00       

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา -                    -                    20,950.00           8,624.00              39,620.00          131.91          20,000.00           

คาตอบแทนพนักงานจาง 564,680.00         1,069,660.00       1,039,145.00       1,559,260.00        9,007,400.00      492.05          9,231,600.00       

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง -                    377,420.00         126,055.00         158,880.00          866,800.00         445.57          866,800.00         

เงินอ่ืนๆ -                    -                    3,912,500.00       3,767,416.67        6,900,000.00      84.74            6,960,000.00       

                                        รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 35,624,939.13    42,786,975.41    47,138,566.42    47,999,831.33    83,127,320.00   80.16           86,477,200.00    

                                                     รวมงบบุคลากร 35,624,939.13    42,786,975.41    47,138,566.42    47,999,831.33    83,127,320.00   80.16           86,477,200.00    
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งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. -                    31,500.00           21,700.00           71,800.00            91,800.00          15.46            82,900.00           

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร -                    -                    -                    -                     150,000.00         100.00          150,000.00         

                                                    รวมคาตอบแทน -                   31,500.00          21,700.00          71,800.00          241,800.00       224.37         232,900.00        

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ -                    6,222.05             1,609,218.19       -                     500,000.00         100.00          500,000.00         

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน (03)

คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 150,000.00         -                    -                    -                     50,000.00          100.00          50,000.00           

คาใชจายในการติดตั้งระบบ Wireless Fidelity: WiFi 28,800.00           28,800.00           28,800.00           28,800.00            28,800.00          -               28,800.00           

คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 80,000.00           80,000.00           80,000.00           80,000.00            80,000.00          -               80,000.00           

คาใชจายในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน -                    -                    320,000.00         -                     -               -                    

คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 86,220.00           191,210.00         -                    105,666.00          86,000.00          (100.00)         -                    

คาใชจายในการพัฒนาศูนยการเรียนอาเซียนศึกษา -                    -                    200,000.00         -                     -               -                    

คาใชจายในการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน 300,000.00         400,000.00         400,000.00         400,000.00          400,000.00         -               400,000.00         

คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 80,000.00           200,000.00         200,000.00         200,000.00          200,000.00         -               200,000.00         

คาใชจายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 38,400.00           38,400.00           38,400.00           38,400.00            38,400.00          -               38,400.00           

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล 7,766,200.00       11,920,000.00     11,888,000.00     12,288,000.00      12,600,000.00     2.90              12,644,000.00     

คาอาหารกลางวันเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -                    -                    -                    -                     -                   100.00          3,439,800.00       

คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา -                    50,000.00           -                    50,000.00            50,000.00          -               50,000.00           

คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองทองถ่ินท่ีจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน -                    -                    -                    -                     450,000.00         100.00          450,000.00         
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คาอาหารกลางวันเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 491,400.00         638,400.00         772,800.00         705,600.00          4,228,000.00      (100.00)         

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน

การพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) -                    -                    -                    1,015,000.00        4,000,000.00      294.09          4,000,000.00       

คาวัสดุสงเสริมการเรียนรูภาษาไทย -                    -                    -                    -                     -                   100.00          80,000.00           

คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ 

สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน -                    -                    -                    -                     -                   100.00          1,000,000.00       

คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเท่ียวใน

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน -                    -                    -                    -                     -                   100.00          200,000.00         

คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน

การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง" -                    -                    -                    -                     -                   100.00          400,000.00         

คาใชจายในการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน

นอกสถานศึกษา -                    -                    -                    -                     -                   100.00          200,000.00         

คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

อิเล็กทรอนิกสขององคการปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเขาสู

ประเทศไทย 4.0 -                    -                    -                    -                     -                   100.00          2,250,000.00       

โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัด โรงเรียนเทศบาล 80,000.00           80,000.00           100,000.00         -                     -                   -               -                    

โครงการอนุบาลสรางสรรค 89,839.00           129,961.00         115,399.00         -                     -                   -               -                    

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน -                    -                    -                    1,453,122.00        1,480,300.00      1.83              1,479,680.00       

คาเครื่องแบบนักเรียน -                    -                    -                    1,081,920.00        1,095,960.00      1.01              1,092,840.00       

คาเครื่องอุปกรณการเรียน -                    -                    -                    1,088,394.00        1,108,040.00      0.14              1,089,910.00       
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คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) -                    -                    -                    5,793,660.00        5,917,200.00      2.08              5,914,000.00       

คาใชจายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา -                    -                    -                    1,668,224.00        549,000.00         (100.00)         

คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา -                    -                    -                    60,000.00            175,000.00         191.67          175,000.00         

คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับเด็กยากจน -                    -                    -                    183,000.00          1,006,000.00      428.96          968,000.00         

คาหนังสือเรียน -                    -                    -                    1,801,419.00        1,810,100.00      (2.62)             1,754,300.00       

คาจัดการเรียนการสอน) -                    -                    -                    -                     1,283,500.00      100.00          1,193,400.00       

คาใชจายในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/สื่อการเรียนการ

สอนวิชาอิสลามศีกษา/พุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน -                    -                    -                    -                     460,000.00         100.00          600,000.00         

                                                      รวมคาใชสอย 9,190,859.00     13,762,993.05    15,752,617.19    28,041,205.00    37,596,300.00   43.64           40,278,130.00    

คาวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 9,735,719.63       6,730,845.92       8,772,014.94       9,683,500.00        10,922,550.00     10.88            10,736,600.00     

คาวัสดุสงเสริมการเรียนรูภาษาไทย -                    -                    -                    -                     80,000.00          -               -                    

                                                          รวมคาวัสดุ 9,735,719.63     6,730,845.92     8,772,014.94     9,683,500.00      11,002,550.00   10.88           10,736,600.00    

                                                   รวมงบดําเนินงาน 18,926,578.63    20,525,338.97    24,546,332.13    37,796,505.00    48,840,650.00   35.59           51,247,630.00    

งบลงทุน

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ -                   -                   -                   629,100.00         800,000.00         27.17            800,000.00         

                                       รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                   -                   -                   629,100.00         800,000.00       27.17           800,000.00        

                                                        รวมงบลงทุน -                   -                   -                   629,100.00         800,000.00       27.17           800,000.00        
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 งบเงินอุดหนุน

 เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 6,076,200.00       9,429,160.00       9,486,400.00       9,443,640.00        6,948,000.00      (26.30)           6,960,000.00       

                                                    รวมเงินอุดหนุน 6,076,200.00     9,429,160.00     9,486,400.00     9,443,640.00      6,948,000.00     (26.30)         6,960,000.00     

                                                 รวมงบเงินอุดหนุน 6,076,200.00     9,429,160.00     9,486,400.00     9,443,640.00      6,948,000.00     (26.30)         6,960,000.00     

                  รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 60,627,717.76    72,741,474.38    81,171,298.55    95,869,076.33    139,715,970.00 51.75           145,484,830.00  

งานระดับมัธยมศึกษา

งานบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 4,250,500.00       4,438,955.00       4,304,896.31       4,366,104.00        6,508,500.00      46.58            6,400,000.00       

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 351,030.00         609,340.00         330,888.90         444,588.00          1,611,200.00      214.47          1,398,100.00       

เงินวิทยฐานะ 350,000.00         444,500.00         594,216.45         602,530.00          1,867,200.00      78.85            1,077,600.00       

คาตอบแทนพนักงานจาง -                    -                    -                    -                     4,800,000.00      100.00          4,900,000.00       

เงินอ่ืนๆ -                    -                    427,660.00         395,000.00          1,380,000.00      211.39          1,230,000.00       

                                        รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,951,530.00     5,492,795.00     5,657,661.66     5,808,222.00      16,166,900.00   158.35         15,005,700.00    

                                                      รวมงบบุคลากร 4,951,530.00     5,492,795.00     5,657,661.66     5,808,222.00      16,166,900.00   158.35         15,005,700.00    

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน (03)

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน -                    -                    -                    398,200.00          391,600.00         7.62              428,560.00         

คาเครื่องแบบนักเรียน -                    -                    -                    202,500.00          200,250.00         8.22              219,150.00         

คาเครื่องอุปกรณการเรียน -                    -                    -                    190,050.00          186,900.00         7.62              204,540.00         
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คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) -                    -                    -                    2,036,250.00        2,002,500.00      7.62              2,191,500.00       

คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศีกษา

ตอนตน -                    -                    -                    102,000.00          399,000.00         329.41          438,000.00         

คาหนังสือเรียน -                    -                    -                    354,162.00          363,980.00         11.16            393,700.00         

คาอาหารกลางวัน -                    -                    -                    -                     1,780,000.00      100.00          1,948,000.00       

คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศีกษา (มุตตะวัซซี

เฏาะห และสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาหลักสูตร

ผสมผสาน -                    -                    -                    -                     230,000.00         100.00          300,000.00         

คาวัสดุท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติศาสนกิจ/แบบเรียนสําหรับ

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาแบบผสมผสานระหวางหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา (อิสลาม

ตอนกลาง/มุตะวัซซีเฎาะห ม.1-3) -                    -                    -                    -                     -                   100.00          487,000.00         

                                                      รวมคาใชสอย -                   -                   -                   3,283,162.00      5,554,230.00     101.34         6,610,450.00     

คาวัสดุ

คาวัสดุรายหัว/แบบเรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา/พุทธศาสนา -                   -                   -                   -                   445,000.00       100.00          -                   

                                                      รวมคาวัสดุ -                   -                   -                   -                   445,000.00       -              -                   

                                                 รวมงบดําเนินงาน -                   -                   -                   3,283,162.00      5,999,230.00     101.34         6,610,450.00     

                                       รวมงานระดับมัธยมศึกษา 4,951,530.00     5,492,795.00     5,657,661.66     9,091,384.00      22,166,130.00   137.77         21,616,150.00    

งานศึกษาไมกําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ -                    -                    -                    438,096.76          3,000,000.00      242.39          1,500,000.00       
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รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน (03)

คาใชจายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,053,750.20       1,369,822.06       1,606,515.00       -                     -                   -               -                    

คาใชจายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีสวน

รวมของครู ชุมชนและนักเรียน -                    -                    140,000.00         -                     -               -                    

คาใชจายในโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผล

งานนักเรียนกลุมโรงเรียนเทศบาล ระดับภาคและ

ระดับประเทศ 500,000.00         519,668.00         355,910.00         492,033.00          550,000.00         11.78            550,000.00         

คาใชจายในโครงการจัดนิทรรศการและแขงขัน            

ทักษะวิชาการเทศบาล 199,925.00         299,996.00         271,945.00         235,085.00          350,000.00         48.88            350,000.00         

คาใชจายในโครงการรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 37,000.00           176,332.00         75,000.00           -                     -               -                    

คาใชจายในโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความรูทางวิชาการ

และศึกษาดูงานของพนักงาน ครูเทศบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 ครูสอนศาสนาและบุคลากรทางการศึกษา -                    669,790.00         510,600.00         313,210.00          700,000.00         123.49          700,000.00         

คาใชจายในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 145,370.00         149,990.00         122,545.00         -                     300,000.00         -               200,000.00         

คาใชจายในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของครู

สอนศาสนา -                    208,290.00         263,715.00         -                     -               -                    

โครงการจัดอบรมเขาคายภาษาตางประเทศใหนักเรียนใน

โรงเรียน -                    -                    -                    -                     100,000.00         100.00          100,000.00         

โครงการอบรมผูสอนคัมภีรกุรอานในเขตเทศบาล 49,630.00           65,705.00           49,625.00           46,850.00            50,000.00          6.72              50,000.00           
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โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลและศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 518,500.00         674,419.00         774,000.00         2,119,600.00        2,880,000.00      111.36          4,480,000.00       

โครงการสอบคนเกงในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 15,256.00           8,543.00             5,000.00             -                     50,000.00          100.00          50,000.00           

โครงการอบรมภาษามลายู -                    -                    43,600.00           -                     50,000.00          100.00          50,000.00           

โครงการอบรมสัมมนาผูนําทางศาสนาและทัศนศึกษาดูงาน 195,100.00         232,510.00         165,150.00         -                     -                   -               -                    

คาใชจายในโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการอบรม

ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม พัฒนาหลักสูตรและทัศนศึกษาดูงาน 468,800.00         -                    -                    -                     -                   -               -                    

โครงการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศสูสากล (ภาษาจีน) -                    -                    -                    1,590,000.00        2,600,000.00      63.52            2,600,000.00       

โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัด โรงเรียนเทศบาล -                    -                    -                    81,800.00            100,000.00         22.25            100,000.00         

โครงการอนุบาลสรางสรรค -                    -                    -                    149,730.00          150,000.00         0.18              150,000.00         

                                                      รวมคาใชสอย 3,183,331.20     4,375,065.06     4,383,605.00     5,466,404.76      10,880,000.00   99.03           10,880,000.00    

คาวัสดุ

คาวัสดุกอสราง -                   -                   -                   -                   75,000.00          100.00          75,000.00           

คาวัสดุกีฬา -                   -                   -                   -                   50,000.00          100.00          50,000.00           

                                                      รวมคาวัสดุ -                   -                   -                   -                   125,000.00       100.00         125,000.00        

                                                 รวมงบดําเนินงาน 3,183,331.20     4,375,065.06     4,383,605.00     5,466,404.76      11,005,000.00   101.32         11,005,000.00    

งบลงทุน

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค -               -                    

คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียน -                    800,000.00         393,000.00         -                     -                   -               -                    

                                     รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                   800,000.00        393,000.00        -                   -                  -              -                   
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                                                      รวมงบลงทุน -                   800,000.00        393,000.00        -                   -                  -              -                   

                                 รวมงานศึกษาไมกําหนดระดับ 3,183,331.20     5,175,065.06     4,776,605.00     5,466,404.76      11,005,000.00   101.32         11,005,000.00    

                                          รวมแผนงานการศึกษา 80,891,762.19    102,489,882.11  107,387,758.52  126,468,521.08   199,891,550.00 65.05           208,740,580.00  

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,125,438.71       1,268,098.39       1,359,600.00       897,837.00          1,200,970.00      53.69            1,379,880.00       

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 154,072.00         137,400.00         195,384.00         205,221.00          100,000.00         (51.27)           100,000.00         

เงินประจําตําแหนง 67,200.00           67,200.00           67,200.00           80,700.00            85,200.00          5.58              85,200.00           

คาตอบแทนพนักงานจาง 255,575.60         256,147.74         480,000.00         432,000.00          432,000.00         -               432,000.00         

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 175,168.00         175,561.94         -                    48,000.00            48,000.00          -               48,000.00           

                                       รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,777,454.31     1,904,408.07     2,102,184.00     1,663,758.00      1,866,170.00     22.92           2,045,080.00     

                                                    รวมงบบุคลากร 1,777,454.31     1,904,408.07     2,102,184.00     1,663,758.00      1,866,170.00     22.92           2,045,080.00     

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. 15,806.00           -                    -                    -                     210,000.00         100.00          210,000.00         

คาเชาบาน -                    -                    -                    -                     10,000.00          100.00          30,000.00           

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 50,000.00           11,000.00           55,000.00           33,000.00            50,000.00          21.21            40,000.00           

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 1,380.00             1,330.00             -                    -                     -                   -               -                    

                                                   รวมคาตอบแทน 67,186.00          12,330.00          55,000.00          33,000.00          270,000.00       748.48         280,000.00        

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 11,235.00           -                    -                    51,997.20            10,000.00          (80.77)           10,000.00           
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รายจายจริง ประมาณการ
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รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน (03)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 48,870.82           81,636.88           39,710.00           38,621.00            30,000.00          (22.32)           30,000.00           

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 28,813.64           22,204.24           11,055.29           11,677.76            30,000.00          156.90          30,000.00           

                                                      รวมคาใชสอย 88,919.46          103,841.12        50,765.29          102,295.96         70,000.00         (31.57)           70,000.00          

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,863.00           25,926.05           25,928.00           26,386.00            30,000.00          241.09          90,000.00           

วัสดุงานบานงานครัว 6,220.00             2,435.00             8,220.00             7,920.00              20,000.00          152.53          20,000.00           

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,400.00             -                    18,000.00           3,200.00              40,000.00          1,150.00        40,000.00           

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 78,976.70           75,027.06           74,703.88           62,472.69            100,000.00         60.07            100,000.00         

วัสดุคอมพิวเตอร 9,980.00             10,470.00           36,610.00           20,790.00            50,000.00          140.50          50,000.00           

วัสดุอ่ืนๆ -                    -                    -                    -                     5,000.00            100.00          5,000.00             

                                                        รวมคาวัสดุ 141,439.70        113,858.11        163,461.88        120,768.69         245,000.00       152.55         305,000.00        

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 134,453.33         123,901.97         131,124.35         137,301.82          150,000.00         9.25              150,000.00         

คานํ้าประปา 9,464.88             7,491.71             10,268.58           14,292.77            20,000.00          39.93            20,000.00           

คาบริการโทรศัพท 8,597.16             8,658.54             10,184.37           8,007.20              12,000.00          49.87            12,000.00           

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,618.31             6,944.30             8,645.95             8,859.60              10,000.00          12.87            10,000.00           

                                             รวมคาสาธารณูปโภค 161,133.68        146,996.52        160,223.25        168,461.39         192,000.00       13.97            192,000.00        

                                                  รวมงบดําเนินการ 458,678.84        377,025.75        429,450.42        424,526.04         777,000.00       99.52           847,000.00        

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน
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ตูเหล็กเก็บเอกสาร 6,200.00             17,500.00           -                    -                     -                   -               -                    

โตะพับเอนกประสงค -                    -                    -                    -                     -                   100.00          20,000.00           

โตะพับเอนกประสงค หนาสแตนเลส -                    -                    -                    -                     -                   100.00          31,000.00           

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 15,000.00           -                    -                    -                     16,000.00          -               -                    

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค -                    19,000.00           -                    -                     -                   -               -                    

เครื่องพริ้นเตอรสี 3,500.00             17,000.00           -                    -                     -                   -               -                    

เครื่องพิมพชนิดเลเซฮร -                    -                    -                    -                     3,300.00            -               -                    

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 47,245.85           6,152.50             55,794.41           49,945.96            40,000.00          (19.91)           40,000.00           

                                                   รวมคาครุภัณฑ 71,945.85          59,652.50          55,794.41          49,945.96          59,300.00         82.20           91,000.00          

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

อาคารตางๆ

โครงการปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

พรอมปรับปรุงภูมิทัศน -                    -                    1,997,000.00       -                     -                   -               -                    

โครงการกอสรางตอเติมหองนํ้าช้ันลาง พรอมปรับปรุงหองนํ้า

ช้ันบน -                    -                    -                    150,000.00          -                   (100.00)         -                    

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ภายในบริเวณฌาปน

สถานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก -                    -                    -                    -                     1,530,000.00      -               -                    

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารสํานักงาน 775,885.72         -                    -                    -                     -                   -               -                    

โครงการปรับปรุงซอมแซมเมรุเพรอมติดตั้งเตาเผาศพปลอด

มลพิษวัดทองดีประชาราม -                    -                    -                    3,968,000.00        -                   (100.00)         -                    
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง -                    -                    -                     10,000.00          100.00          10,000.00           

                                      รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 775,885.72        -                   1,997,000.00     4,118,000.00      1,540,000.00     (99.76)         10,000.00          

                                                       รวมงบลงทุน 847,831.57        59,652.50          2,052,794.41     4,167,945.96      1,599,300.00     (97.58)         101,000.00        

                     รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,083,964.72     2,341,086.32     4,584,428.83     6,256,230.00      4,242,470.00     (52.16)         2,993,080.00     

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 416,700.00         522,707.10         586,920.00         580,150.00          689,900.00         22.51            710,760.00         

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 44,326.00           25,140.00           23,040.00           17,280.00            23,040.00          (42.13)           10,000.00           

เงินประจําตําแหนง -                    -                    -                    -                     18,000.00          100.00          18,000.00           

คาตอบแทนพนักงานจาง 191,895.48         191,200.71         360,000.00         324,000.00          324,000.00         -               324,000.00         

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 131,522.00         131,045.94         -                    36,000.00            36,000.00          -               36,000.00           

                                       รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 784,443.48        870,093.75        969,960.00        957,430.00         1,090,940.00     14.76           1,098,760.00     

                                                     รวมงบบุคลากร 784,443.48        870,093.75        969,960.00        957,430.00         1,090,940.00     14.76           1,098,760.00     

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. 11,290.00           -                    -                    -                     150,000.00         100.00          180,000.00         

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    20,000.00           25,400.00           30,000.00            30,000.00          -               30,000.00           

คาเชาบาน 60,525.00           70,200.00           51,000.00           36,000.00            40,000.00          16.67            42,000.00           

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,404.00             5,020.00             7,920.00             14,365.00            30,000.00          39.23            20,000.00           

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 87,259.25           30,046.00           -                    -                     -                   -               -                    

                                                   รวมคาตอบแทน 166,478.25        125,266.00        84,320.00          80,365.00          250,000.00       238.46         272,000.00        
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 969,249.97         1,217,222.97       2,370,063.80       1,893,397.23        2,646,030.00      47.24            2,787,900.00       

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน (03)

คาใชจายในการอบรมอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม -                    -                    49,300.00           -                     -                   -               -                    

คาใชจายจัดงานเทศกาลอาหารจานเด็ด 798,314.00         999,876.00         999,980.00         962,695.00          1,000,000.00      3.88              1,000,000.00       

คาใชจายตามโครงการรักษแมนํ้าโก-ลก -                    192,535.00         199,915.00         39,786.00            150,000.00         277.02          150,000.00         

คาใชจายตามโครงการถนนคนเดิน 29,000.00           43,200.00           99,990.00           99,750.00            120,000.00         50.38            150,000.00         

คาใชจายตามโครงการอบรมจัดระเบียบผูประกอบการ

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ -                    59,900.00           59,500.00           26,100.00            60,000.00          129.89          60,000.00           

คาใชจายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ          

สิ่งแวดลอม 68,075.00           -                    -                    -                     -                   -               -                    

คาใชจายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานแกผูประกอบการ

ตลาดสด 299,800.00         394,800.00         499,950.00         -                     400,000.00         -               -                    

โครงการสงเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร         

พัฒนาแผงลอยจําหนายอาหารใหถูกหลักสุขาภิบาล -                    96,645.00           89,580.00           102,000.00          120,000.00         17.65            120,000.00         

โครงการอบรมดานสาธารณสุขในกลุมตางๆ 4,080.00             55,280.00           59,970.00           48,880.00            60,000.00          (100.00)         

คาใชจายในการอบรม และศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ดานการจัดการความสะอาดและสิ่งแวดลอมภายในเมือง -                    -                    -                    -                     400,000.00         100.00          400,000.00         

คาใชจายตามโครงการลดคัดแยกขยะมูลฝอย -                    -                    -                    -                     -                   100.00          200,000.00         

คาใชจายในโครงการพัฒนาตลาดสดนาซื้อ -                    -                    -                    -                     -                   100.00          60,000.00           

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 4,107.80             23,878.20           -                    24,063.00            30,000.00          24.67            30,000.00           

คาบํารุงรักษาและซอมแซม -                    -                    -                    -                     10,000.00          100.00          10,000.00           

38
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                                                      รวมคาใชสอย 2,172,626.77     3,083,337.17     4,428,248.80     3,196,671.23      4,996,030.00     55.41           4,967,900.00     

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 720.00               1,304.00             2,324.00             -                     5,000.00            100.00          5,000.00             

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,478.00             3,548.00             1,296.00             4,840.00              10,000.00          519.83          30,000.00           

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 4,200.00             -                    -                    -                     10,000.00          100.00          10,000.00           

วัสดุคอมพิวเตอร -                    -                    -                    5,740.00              10,000.00          74.22            10,000.00           

                                                        รวมคาวัสดุ 7,398.00           4,852.00           3,620.00           10,580.00          35,000.00         419.85         55,000.00          

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 258,849.52         580,958.66         375,600.21         317,902.68          400,000.00         88.74            600,000.00         

คานํ้าประปา 45,661.08           94,466.69           96,852.95           105,300.86          100,000.00         89.93            200,000.00         

                                                 คาสาธารณูปโภค 304,510.60        675,425.35        472,453.16        423,203.54         500,000.00       89.03           800,000.00        

                                                 รวมงบดําเนินงาน 2,651,013.62     3,888,880.52     4,988,641.96     3,710,819.77      5,781,030.00     64.25           6,094,900.00     

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร -                    -                    -                    -                     -                   100.00          10,500.00           

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร -                   -                    -                    -                     16,000.00          -               -                    

เครี่องพิมพชนิดเลเซอร -                   -                    -                    -                     3,300.00            -               -                    

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -                   -                    -                    -                     50,000.00          100.00          30,000.00           

                                                   รวมคาครุภัณฑ -                   -                   -                   -                   69,300.00         100.00         40,500.00          

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
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ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางอาคารศูนยอาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

(เพ่ิมเติม) -                   -                    -                    -                     5,798,000.00      -               -                                                                       รวมคาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง -                   -                   -                   -                   5,798,000.00     -              -                   

                                                       รวมงบลงทุน -                   -                   -                   -                   5,867,300.00     100.00         40,500.00          

         รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 3,435,457.10     4,758,974.27     5,958,601.96     4,668,249.77      12,739,270.00   54.97           7,234,160.00     

งานศูนยบริการสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 645,540.00         422,047.74         416,160.00         452,400.00          460,100.00         112.97          963,480.00         

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 16,680.00           9,802.26             8,400.00             8,400.00              8,400.00            -               8,400.00             

เงินประจําตําแหนง 42,000.00           42,000.00           42,000.00           42,000.00            42,000.00          -               42,000.00           

คาจางลูกจางประจํา 156,840.00         158,080.00         -                    -                     -                   -               -                    

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา 4,698.00             5,742.00             -                    -                     -                   -               -                    

คาตอบแทนพนักงานจาง 191,895.48         191,550.96         360,000.00         324,000.00          324,000.00         -               324,000.00         

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 131,522.00         131,287.75         -                    36,000.00            36,000.00          -               36,000.00           

                                      รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,189,175.48     960,510.71        826,560.00        862,800.00         870,500.00       59.24           1,373,880.00     

                                                    รวมงบบุคลากร 1,189,175.48     960,510.71        826,560.00        862,800.00         870,500.00       59.24           1,373,880.00     

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. 25,548.00           12,000.00           12,000.00           12,000.00            192,000.00         2,250.00        282,000.00         

คาเชาบาน -                    -                    -                    -                     10,000.00          100.00          10,000.00           

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,404.00             -                    -                    -                     10,000.00          100.00          10,000.00           
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เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 19,925.00           1,792.00             -                    -                     -                   -               -                    

                                                   รวมคาตอบแทน 48,877.00          13,792.00          12,000.00          12,000.00          212,000.00       2,416.67      302,000.00        

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ -                    -                    -                    8,185.50              10,000.00          22.17            10,000.00           

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน (03)

คาใชจายตามโครงการเทศบาลสัญจร 74,454.85           -                    -                    -                     -                   -               -                    

คาใชจายตามโครงการสนับสนุนระบบการแพทยฉุกเฉิน -                    -                    -                    -                     20,000.00          100.00          20,000.00           

คาใชจายในการอบรมทางดานสาธารณสุขในกลุมตางๆ 75,385.00           69,779.00           78,545.00           79,255.00            80,000.00          0.94              80,000.00           

คาใชจายในการอบรมและศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐานแก 

อสม. 500,000.00         498,244.00         499,255.00         -                     500,000.00         -               -                    

คาใชจายในการอบรมและศึกษาดูงานดานการสงเสริม

สุขภาพและการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน -                    -                    -                    -                     -                   100.00          500,000.00         

โครงการควบคุมและปองกันโรคติตอประจําถ่ินในชุมชน 48,000.00           -                    42,960.00           28,080.00            30,000.00          6.84              30,000.00           

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 10,912.82           13,657.00           -                    8,879.00              20,000.00          125.25          20,000.00           

คาบํารุงรักษาและซอทแซม 3,385.00             4,050.00             8,592.49             2,880.00              10,000.00          247.22          10,000.00           

รวมคาใชสอย 712,137.67        585,730.00        629,352.49        127,279.50         670,000.00       426.40         670,000.00        

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,976.00             4,945.00             9,566.00             8,104.00              10,000.00          23.40            10,000.00           

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,440.00             1,180.00             650.00               3,780.00              5,000.00            32.28            5,000.00             

วัสดุยานพาหนะและขนสง -                    -                    -                    3,200.00              40,000.00          837.50          30,000.00           

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 17,224.36           19,806.34           14,907.49           7,262.83              25,000.00          175.37          20,000.00           

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 89,436.74           94,441.84           57,457.64           136,611.74          150,000.00         9.80              150,000.00         
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,000.00             4,500.00             1,500.00             3,000.00              10,000.00          233.33          10,000.00           

วัสดุคอมพิวเตอร 9,010.00             5,400.00             7,310.00             10,280.00            15,000.00          45.91            15,000.00           

  รวมคาวัสดุ 129,087.10        130,273.18        91,391.13          172,238.57         255,000.00       39.34           240,000.00        

คาสาธารณูปโภค

คาโทรศัพท 2,915.33             1,968.97             2,183.44             2,061.48              4,000.00            94.04            4,000.00             

                                             รวมคาสาธารณูปโภค 2,915.33           1,968.97           2,183.44           2,061.48            4,000.00           94.04           4,000.00           

                                                  รวมงบดําเนินงาน 893,017.10        731,764.15        734,927.06        313,579.55         1,141,000.00     287.78         1,216,000.00     

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

ตูลิ้นชักเก็บเอกสาร -                    7,600.00             -                    -                     -                   -               -                    

พัดลมติดขางฝา -                    -                    2,980.00             -                     -                   -               -                    

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องช่ังนํ้าหนัก -                    -                    1,250.00             -                     -                   -               -                    

เครื่องวัดความดันโลหิต -                    -                    -                    12,000.00            -                   (100.00)         

ครุภัณฑงานบานงานครัว

คูลเลอรตมนํ้ารอน -                    -                    8,500.00             -                     -                   -               -                    

ตูเย็น -                    -                    -                    -                     9,400.00            -               -                    

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 15,000.00           -                    -                    -                     -                   -               -                    

เครื่องพริ้นเตอร 3,500.00             -                    3,500.00             -                     -                   -               -                    

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 5,200.00             -                    17,900.00           -                     30,000.00          100.00          20,000.00           

                                                    รวมคาครุภัณฑ 23,700.00          7,600.00           34,130.00          12,000.00          39,400.00         66.67           20,000.00          
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ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

                                                       รวมงบลงทุน 23,700.00          7,600.00           34,130.00          12,000.00          39,400.00         66.67           20,000.00          

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 280,000.00         280,000.00         210,000.00         420,000.00          420,000.00         -               420,000.00         

                                                    รวมเงินอุดหนุน 280,000.00        280,000.00        210,000.00        420,000.00         420,000.00       -               420,000.00        

                                                 รวมงบเงินอุดหนุน 280,000.00        280,000.00        210,000.00        420,000.00         420,000.00       -               420,000.00        

                                 รวมงานศูนยบริการสาธารณสุข 2,385,892.58     1,979,874.86     1,805,617.06     1,608,379.55      2,470,900.00     88.38           3,029,880.00     

                                         รวมแผนงานสาธารณสุข 8,905,314.40     9,079,935.45     12,348,647.85    12,532,859.32    19,452,640.00   5.78            13,257,120.00    

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน -                    -                    581,636.77         765,060.00          788,760.00         8.52              830,280.00         

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน -                    -                    12,150.00           16,200.00            16,200.00          -               16,200.00           

เงินประจําตําแหนง -                    -                    -                    13,500.00            18,000.00          33.33            18,000.00           

                                        รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) -                   -                   593,786.77        794,760.00         822,960.00       8.77            864,480.00        

                                                    รวมงบบุคลากร -                   -                   593,786.77        794,760.00         822,960.00       8.77            864,480.00        

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. -                    -                    -                    -                     60,000.00          100.00          60,000.00           

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    -                    -                    13,440.00            15,000.00          11.61            15,000.00           

คาเชาบาน -                    -                    24,000.00           36,000.00            36,000.00          -               36,000.00           

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร -                    -                    22,000.00           11,000.00            22,000.00          100.00          22,000.00           
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                                                    รวมคาตอบแทน -                   -                   46,000.00          60,440.00          133,000.00       120.05         133,000.00        

คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอ่ืน (03)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ -                    -                    -                    -                     15,000.00          100.00          15,000.00           

คาใชจายโครงการหนาบานนามอง 91,900.00           42,600.00           -                    -                     -                   -               -                    

คาใชจายตามโครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ 49,750.00           24,200.00           -                    -                     -                   -               -                    

โครงการสังคมสงเคราะห  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยดอย

โอกาสครอบครัวผูมีรายไดนอย และผูไรท่ีพ่ึง -                    -                    -                    -                     30,000.00          100.00          30,000.00           

                                                      รวมคาใชสอย 141,650.00        66,800.00          -                   -                   45,000.00         100.00         45,000.00          

                                                 รวมงบดําเนินงาน 141,650.00        66,800.00          46,000.00          60,440.00          178,000.00       194.51         178,000.00        

                  รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 141,650.00        66,800.00          639,786.77        855,200.00         1,000,960.00     21.90           1,042,480.00     

                                    รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 141,650.00        66,800.00          639,786.77        855,200.00         1,000,960.00     21.90           1,042,480.00     

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,595,400.00       1,093,150.97       1,190,040.00       1,322,480.00        1,516,760.00      53.71            2,032,800.00       

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 153,600.00         113,229.03         129,720.00         129,720.00          217,800.00         0.06              129,800.00         

เงินประจําตําแหนง 67,200.00           50,580.64           67,200.00           80,700.00            85,200.00          27.88            103,200.00         

คาตอบแทนพนักงานจาง 128,160.00         186,900.00         351,000.00         324,000.00          324,000.00         -               324,000.00         

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 87,840.00           128,100.00         -                    36,000.00            36,000.00          -               36,000.00           
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

                                        รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,032,200.00     1,571,960.64     1,737,960.00     1,892,900.00      2,179,760.00     38.72           2,625,800.00     

                                                     รวมงบบุคลากร 2,032,200.00     1,571,960.64     1,737,960.00     1,892,900.00      2,179,760.00     38.72           2,625,800.00     

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. 13,548.00           -                    -                    -                     210,000.00         100.00          240,000.00         

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    6,140.00             5,200.00             -                     10,000.00          100.00          10,000.00           

คาเชาบาน 78,500.00           84,000.00           82,500.00           100,500.00          90,000.00          (10.45)           90,000.00           

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 17,970.00           18,870.00           38,970.00           48,380.00            40,000.00          (17.32)           40,000.00           

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 153,745.50         -                    -                    -                     -                   -               -                    

                                                    รวมคาตอบแทน 263,763.50        109,010.00        126,670.00        148,880.00         350,000.00       155.24         380,000.00        

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 38,140.00           72,000.00           104,516.13         115,643.00          220,000.00         90.24           220,000.00         

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน (03)

คาเชาท่ีดินของการรถไฟ -                    40,163.00           66,886.00           87,830.00            -                   (100.00)         -                    

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 26,152.80           27,240.00           25,054.35           8,020.00              60,000.00          648.13          60,000.00           

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,648.96             13,333.86           9,010.59             15,445.80            70,000.00          353.20          70,000.00           

                                                      รวมคาใชสอย 71,941.76          152,736.86        205,467.07        226,938.80         350,000.00       54.23           350,000.00        

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 44,745.00           72,847.00           106,925.90         48,665.00            100,000.00         105.49          100,000.00         

วัสดุงานบานงานครัว -                    -                    19,578.00           11,364.00            20,000.00          75.99            20,000.00           

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,400.00             7,960.00             4,815.00             -                     20,000.00          100.00          20,000.00           

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 59,992.80           19,260.00           72,434.40           43,751.10            100,000.00         128.57          100,000.00         
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร -                    73,762.88           -                    -                     1,000.00            100.00          1,000.00             

วัสดุคอมพิวเตอร 34,930.00           -                    39,630.00           33,950.00            35,000.00          47.28            50,000.00           

วัสดุอ่ืน -                    31,670.00           -                    -                     -                   -               -                    

                                                          รวมคาวัสดุ 146,067.80        205,499.88        243,383.30        137,730.10         276,000.00       111.28         291,000.00        

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา -                    -                    -                    254,438.88          270,000.00         6.12              270,000.00         

คาบริการโทรศัพท 4,544.07             3,254.73             3,115.58             2,823.84              15,000.00          431.19          15,000.00           

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 12,840.00           8,699.10             7,872.42             9,674.18              18,000.00          86.06            18,000.00           

                                             รวมคาสาธารณูปโภค 17,384.07          11,953.83          10,988.00          266,936.90         303,000.00       13.51           303,000.00        

                                                  รวมงบดําเนินการ 499,157.13        479,200.57        586,508.37        780,485.80         1,279,000.00     69.64           1,324,000.00     

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

โตะทํางาน 6,000.00             

เครื่องดูดฝุน -                    -                    14,000.00           -                     -                   -               -                    

เกาอ้ี -                    -                    -                    -                     1,300.00            -               -                    

ตูเหล็ก -                    -                    -                    -                     14,400.00          100.00          7,600.00             

ตูไม -                    -                    -                    -                     1,500.00            -               -                    

เครื่องถายเอกสาร -                    -                    -                    -                     120,000.00         -               -                    

โตะทํางานพรอมเกาอ้ี -                    -                    -                    -                     -                   100.00          52,000.00           

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

โทรทัศนวงจรปด -                    -                    -                    -                     828,260.00         -               -                    

ครุภัณฑงานบานงานครัว
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มานปรับแสงอลูมิเนียม -                    243,000.00         -                    -                     -                   -               -                    

เครื่องทํานํ้าเย็น -                    -                    3,500.00             -                     -                   -               -                    

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร -                    -                    -                    -                     22,000.00          100.00          44,000.00           

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค -                    -                    -                    -                     16,000.00          -               -                    

เครื่องพิมพเลเซอร -                    -                    -                    -                     7,900.00            -               -                    

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) -                    -                    -                    -                     8,500.00            100.00          7,700.00             

เครื่องสํารองไฟ -                    -                    -                    -                     6,400.00            100.00          5,600.00             

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 64,488.76           5,465.95             6,100.00             38,514.52            100,000.00         159.64          100,000.00         

                                                    รวมคาครุภัณฑ 70,488.76          248,465.95        23,600.00          38,514.52          1,126,260.00     463.16         216,900.00        

                                                         รวมงบงทุน 70,488.76          248,465.95        23,600.00          38,514.52          1,126,260.00     463.16         216,900.00        

                รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,601,845.89     2,299,627.16     2,348,068.37     2,711,900.32      4,585,020.00     53.65           4,166,700.00     

งานไฟฟาถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,019,254.84       1,055,607.90       1,010,528.26       953,164.35          1,197,500.00      140.03          2,287,920.00       

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 53,436.00           47,110.00           37,477.67           36,167.00            50,000.00          38.25            50,000.00           

คาจางลูกจางประจํา 3,310,360.00       3,060,450.00       3,461,150.00       3,516,500.00        3,119,000.00      (23.27)           2,698,100.00       

เงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจางประจํา 87,489.00           79,987.00           1,920.00             11,982.00            35,300.00          194.61          35,300.00           

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,279,272.72       2,080,269.58       4,023,874.21       3,614,460.74        3,888,000.00      13.54            4,104,000.00       

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 1,562,196.94       1,425,803.00       -                    401,603.87          432,000.00         13.54            456,000.00         

                                      รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 8,312,009.50     7,749,227.48     8,534,950.14     8,533,877.96      8,721,800.00     12.86           9,631,320.00     

                                                   รวมงบบุคลากร 8,312,009.50     7,749,227.48     8,534,950.14     8,533,877.96      8,721,800.00     12.86           9,631,320.00     
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งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. 134,302.00         -                    -                    -                     1,590,000.00      100.00          1,800,000.00       

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 431,440.00         566,160.00         536,720.00         575,640.00          420,000.00         (27.04)           420,000.00         

คาเชาบาน -                    -                    -                    -                     72,000.00          -               72,000.00           

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 87,138.00           57,008.00           -                    57,583.75            100,000.00         73.66            100,000.00         

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 292,733.00         25,160.00           47,095.50           -                     -                   -               -                    

                                                  รวมคาตอบแทน 945,613.00        648,328.00        583,815.50        633,223.75         2,182,000.00     277.75         2,392,000.00     

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 4,692.93             -                    82,487.64           19,793.87            200,000.00         910.41          200,000.00         

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน (03)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 10,846.00           12,620.00           11,780.00           720.00                30,000.00          4,066.67        30,000.00           

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,977.72           22,934.80           26,316.38           18,708.60            75,000.00          300.89          75,000.00           

                                                     รวมคาใชสอย 31,516.65          35,554.80          120,584.02        39,222.47          305,000.00       677.62         305,000.00        

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 92,100.00           303,875.00         286,400.00         362,725.00          100,000.00         (72.43)           100,000.00         

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 799,390.00         779,098.00         966,890.00         1,164,020.00        1,000,000.00      (14.09)           1,000,000.00       

วัสดุกอสราง 1,183,938.00       1,299,215.00       1,031,450.00       979,376.80          1,480,000.00      40.91            1,380,000.00       

วัสดุยานพาหนะและขนสง 66,193.00           102,174.00         34,076.00           108,190.00          100,000.00         (7.57)             100,000.00         

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 464,532.10         501,137.62         390,888.54         260,311.74          500,000.00         92.08            500,000.00         

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย -                    380.00               -                    1,198.40              2,500.00            108.61          2,500.00             

วัสดุเครื่องแตงกาย -                    2,970.00             3,000.00             1,700.00              3,000.00            76.47            3,000.00             
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                                                            รวมคาวัสดุ 2,606,153.10     2,988,849.62     2,712,704.54     2,877,521.94      3,185,500.00     7.23            3,085,500.00     

                                                   รวมงบดําเนินงาน 3,583,282.75     3,672,732.42     3,417,104.06     3,549,968.16      5,672,500.00     62.89           5,782,500.00     

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

ผาเต็นทกระโจม -                    -                    -                    -                     -                   -              87,000.00           

ผาเต็นท -                    -                    -                    -                     -                   -              17,000.00           

ผาเต็นทโคง -                    -                    -                    -                     -                   -              78,000.00           

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบดลอเหล็กสั่นสะเทือน (ลอเหล็ก 2 ลอ) 2,097,000.00       -                    -                    -                     -                   -               -                    

รถยนตบรรทุกติดเครนพรอมกระเชาซอมไฟฟา -                    -                    -                    2,855,000.00        -                   -               -                    

รถบรรทุก  6 ลอ -                    -                    -                    -                     1,260,000.00      -               -                    

ครุภัณฑกอสราง

คารถเข็นปูน 5,100.00             -                    -                    -                     -                   -               -                    

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องมือวัดไฟฟาชนิดดิจิตอลมัลติมิเตอร -                 -                 -                 -                  -                -               -                 

คาเครื่องทดสอบความตานทานเดิน 8,500.00             -                    -                    -                     -                   -               -                    

คาเครื่องทดสอบฉนวนและความตอเน่ือง 16,000.00           -                    -                    -                     -                   -               -                    

คาเครื่องประดับดับเบิ้ล 5,500.00             -                    -                    -                     -                   -               -                    

คาเครื่องสวานไฟฟา 7,000.00             -                    -                    -                     -                   -               -                    

เครื่องกําเนิดไฟฟา -                    -                    -                    -                     63,000.00          -               -                    

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพดิจิตอล -                    6,800.00             -                    -                     -                   -               -                    
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ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องตบดิน -                    49,000.00           -                    -                     -                   -               -                    

ใบตัดคอนกรีต -                    72,000.00           -                    -                     -                   -               -                    

ครุภัณฑสํารวจ

คาเครื่องคนหาตําแหนงและนําทางดวยดาวเทียม 30,900.00           -                    -                    -                     -                   -               -                    

ครุภัณฑอ่ืน

ผาเต็นท -                    170,000.00         -                    462,000.00          -                   (100.00)         -                    

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 906,758.17         992,652.12         449,401.72         314,673.86          800,000.00         154.23          800,000.00         

                                                        รวมคาครุภัณฑ 3,076,758.17     1,290,452.12     449,401.72        3,631,673.86      2,123,000.00     (72.96)         982,000.00        

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนชลธารเขต ซอยหลัง

แฟลตตํารวจ 220,000.00         -                    -                    -                     -                   -               -                    

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.ถนนเจริญเขต ซอย 

13/4 506,000.00         -                    -                    -                     -                   -               -                    

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.พรอมระบบระบาย

นํ้า ถนนประชาวิวัฒน ซอย 17 (ขาง รร.บุญยลาภนฤมิตร) 732,000.00         -                    -                    -                     -                   -               -                    

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.พรอมระบบระบาย

นํ้า ถนนเจริญเขต ซอย 16 (ชุมชนสันติสุข) 1,607,000.00       -                    -                    -                     -                   -               -                    

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.พรอมระบบระบาย

นํ้า ถนนเจริญเขต ซอย 3 2,419,000.00       -                    -                    -                     -                   -               -                    
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โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.พรอมระบบระบาย

นํ้า ถนนชุมชนกือบงกาแม (ขางโรงเรียนแสงธรรมวิทยา) 1,273,000.00       -                    -                    -                     -                   -               -                    

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.พรอมระบบระบาย

นํ้า ถนนทรายทอง 4 ซอย 1 673,000.00         -                    -                    -                     -                   -               -                    

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.พรอมระบบระบาย

นํ้า ถนนประชาวิวัฒน (ซอยทางเขาชุมชนจีแรตูลี) 3,675,000.00       -                    -                    -                     -                   -               -                    

โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรสี่แยกหัวกุญแจ (หลัง

โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก) 799,000.00         -                    -                    -                     -                   -               -                    

โครงการกอสรางและปรับปปรุงระบบระบายน้ํา ถนนลูกเสือ

อนุสรณ ซอย 8 -                    -                    -                    142,000.00          -                   (100.00)         -                    

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.ถนนเอเชีย 18 

(ซอยชุมชนโก-ลกวิลเลจ 1) -                    -                    -                    290,000.00          -                   (100.00)         -                    

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนเอเชีย 18 

(ซอยชุมชนโก-ลกวิลเลจ 2) -                    -                    -                    179,000.00          -                   (100.00)         -                    

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.พรอมระบบระบาย

นํ้า ถนนภายในชุมชนตันหยงมะลิ ซอย 4 -                    -                    -                    992,000.00          -                   (100.00)         -                    

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.ถนนรักษชนะอุทิศ 

(ขางโรงยาง) -                    -                    -                    963,000.00          -                   (100.00)         -                    

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนผังเมือง 2 

(กมลวรรณอุทิศ) -                    -                    -                    167,000.00          -                   (100.00)         -                    

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.พรอมระบบระบาย

นํ้า ถนนประชาวิวัฒน ซอยขางสถานีขนสง -                    -                    -                    915,000.00          -                   (100.00)         -                    

51



รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนรักษชนะอุทิศ 

(ขางวัดทานแดง) -                    -                    -                    595,000.00          -                   (100.00)         -                    

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนรักษชนะอุทิศ 

(ครงขามโรงยาง) -                    -                    -                    162,000.00          -                   (100.00)         -                    

คาออกแบบ -                    -                    -                    -                     -                   100.00          2,000,000.00       

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง -                    -                    -                    475,000.00          800,000.00         68.42            800,000.00         

                                         รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 11,904,000.00    -                   -                   4,880,000.00      800,000.00       (42.62)         2,800,000.00     

                                                          รวมงบลงทุน 14,980,758.17    1,290,452.12     449,401.72        8,511,673.86      2,923,000.00     (55.57)         3,782,000.00     

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 202,661.02         233,062.18         360,060.35         63,017.66            300,000.00         376.06          300,000.00         

                                                      รวมเงินอุดหนุน 202,661.02        233,062.18        360,060.35        63,017.66          300,000.00       376.06         300,000.00        

                                                   รวมงบเงินอุดหนุน 202,661.02        233,062.18        360,060.35        63,017.66          300,000.00       376.06         300,000.00        

                                                   รวมงานไฟฟาถนน 27,078,711.44    12,945,474.20    12,761,516.27    20,658,537.64    17,617,300.00   (5.63)           19,495,820.00    

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 346,560.00         350,340.00         384,180.00         437,760.00          446,700.00         40.19            613,700.00         

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 36,672.00           35,518.00           26,280.00           26,280.00            29,600.00          12.63            29,600.00           

คาจางลูกจางประจํา 846,360.00         857,750.00         1,026,570.00       1,122,120.00        1,132,500.00      1.84              1,142,760.00       

เงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจางประจํา 21,747.00           21,367.00           3,840.00             9,412.00              36,000.00          282.49          36,000.00           

คาตอบแทนพนักงานจาง 763,660.15         766,015.20         1,434,464.53       1,259,908.07        1,296,000.00      2.86              1,296,000.00       
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เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 523,407.00         525,020.84         -                    139,988.87          144,000.00         2.87              144,000.00         

                                          รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,538,406.15     2,556,011.04     2,875,334.53     2,995,468.94      3,084,800.00     8.90            3,262,060.00     

                                                       รวมงบบุคลากร 2,538,406.15     2,556,011.04     2,875,334.53     2,995,468.94      3,084,800.00     8.90            3,262,060.00     

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. 40,644.00           -                    -                    -                     540,000.00         100.00          570,000.00         

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 115,500.00         118,460.00         109,520.00         140,640.00          140,000.00         (0.46)             140,000.00         

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 46,040.00           41,127.00           48,559.00           62,189.00            50,000.00          (19.60)           50,000.00           

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 22,621.00           3,715.00             -                    -                     -                   -               -                    

                                                     รวมคาตอบแทน 224,805.00        163,302.00        158,079.00        202,829.00         730,000.00       274.70         760,000.00        

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 2,505,405.00       3,379,437.10       2,739,803.20       2,891,483.87        4,167,000.00      44.11            4,167,000.00       

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน (03)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ -                    -                    -                    -                     5,000.00            100.00          5,000.00             

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,165.00           4,510.00             9,047.00             15,463.95            30,000.00          94.00            30,000.00           

                                                         รวมคาใชสอย 2,516,570.00     3,383,947.10     2,748,850.20     2,906,947.82      4,202,000.00     44.55           4,202,000.00     

คาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 138,280.00         88,752.00           46,342.00           98,220.00            100,000.00         1.81              100,000.00         

วัสดุงานบานงานครัว 14,470.00           17,970.00           17,115.00           9,150.00              18,000.00          96.72            18,000.00           

วัสดุกอสราง 84,941.00           120,833.00         126,471.40         118,990.00          150,000.00         26.06            150,000.00         

วัสดุยานพาหนะและขนสง 53,725.00           18,750.00           15,860.00           24,100.00            50,000.00          107.47          50,000.00           

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 65,292.48           60,007.98           59,151.73           54,116.79            100,000.00         84.79            100,000.00         

53



รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย -                    -                    -                    -                     2,500.00            100.00          2,500.00             

วัสดุการเกษตร 189,870.00         151,345.00         150,000.00         199,860.00          200,000.00         0.07              200,000.00         

วัสดุเครื่องแตงกาย 2,880.00             -                    -                    3,000.00              3,000.00            -               3,000.00             

                                                            รวมคาวัสดุ 549,458.48        457,657.98        414,940.13        507,436.79         623,500.00       22.87           623,500.00        

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 2,193,924.71       2,342,386.84       2,215,033.48       1,809,795.78        2,130,000.00      17.69            2,130,000.00       

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 131,512.31         197,073.88         135,415.34         278,197.32          150,000.00         7.84              300,000.00         

                                                รวมคาสาธารณูปโภค 2,325,437.02     2,539,460.72     2,350,448.82     2,087,993.10      2,280,000.00     16.38           2,430,000.00     

                                                     รวมงบดําเนินงาน 5,616,270.50     6,544,367.80     5,672,318.15     5,705,206.71      7,835,500.00     40.49           8,015,500.00     

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

มาน่ังสนาม ชนิดอัลลอย -                    345,000.00         -                    -                     -                   -               -                    

เกาอ้ีหินขัด -                    260,000.00         -                    -                     -                   -               -                    

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถยนตบรรทุก (ขับเคลื่อน 2 ลอ) 494,000.00         -                    -                    -                     -                   -               -                    

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องตัดแตงก่ิงแบบเครื่องยนต -                    -                    58,500.00           -                     -                   -               -                    

เครื่องปมนํ้า -                    -                    8,500.00             -                     -                   -               -                    

เครื่องสูบนํ้า -                    -                    -                    -                     -                   100.00          162,000.00         

ครุภัณฑกอสราง

คารถเข็นขยะ 50,000.00           -                    -                    -                     -                   -               -                    

ครุภัณฑงานบานงานครัว -               -                    
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เครื่องตัดหญา -                    47,500.00           -                    -                     -                   100.00          38,000.00           

เครื่องสับ-ยอยซากพืช -                    100,000.00         -                    -                     -                   -               -                    

เครื่องตัดแตงพุมไม -                    -                    -                    -                     -                   100.00          35,200.00           

ครุภัณฑอ่ืน

เครื่องอุปกรณสนามเด็กเลน -                    1,998,000.00       1,630,000.00       -                     -                   -               -                    

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 141,875.00         155,313.40         140,690.00         8,360.00              100,000.00         1,096.17        100,000.00         

                                                          รวมคาครุภัณฑ 685,875.00        2,905,813.40     1,837,690.00     8,360.00            100,000.00       3,909.57      335,200.00        

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางรั้วตาขายและรั้วสแตนเลส   บริเวณสวนสิริ

ธร -                    345,000.00         -                    -                     -                   -               -                    

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สวนรื่นอรุณ 1,516,000.00       -                    -                    -                     12,000,000.00     -               -                    

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง -                    

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 62,500.00           63,000.00           -                    654,200.00          800,000.00         22.29            800,000.00         

                                   รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 1,578,500.00     408,000.00        -                   654,200.00         12,800,000.00   22.29           800,000.00        

                                                          รวมงบลงทุน 2,264,375.00     3,313,813.40     1,837,690.00     662,560.00         12,900,000.00   71.34           1,135,200.00     

                                              รวมงานสวนสาธารณะ 10,419,051.65    12,414,192.24    10,385,342.68    9,363,235.65      23,820,300.00   32.57           12,412,760.00    

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน -                    -                    -                    -                     -                   100.00          138,120.00         

คาจางลูกจางประจํา 1,378,330.00       1,245,980.00       1,468,380.00       1,352,261.00        899,940.00         (89.79)           933,360.00         

เงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจางประจํา 36,189.00           31,288.00           -                    1,280.00              2,000.00            72,818.75      18,700.00           
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คาตอบแทนพนักงานจาง 7,734,464.56       7,820,326.09       14,877,628.15     13,325,114.84      13,932,000.00     (99.86)           13,932,000.00     

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 5,301,070.28       5,359,903.86       -                    1,480,565.63        1,704,000.00      840.99          1,548,000.00       

                                          รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 14,450,053.84    14,457,497.95    16,346,008.15    16,159,221.47    16,537,940.00   2.54            16,570,180.00    

                                                       รวมงบบุคลากร 14,450,053.84    14,457,497.95    16,346,008.15    16,159,221.47    16,537,940.00   2.54            16,570,180.00    

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. 292,264.00         -                    -                    -                     3,990,000.00      100.00          4,020,000.00       

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 731,800.00         727,760.00         813,760.00         778,760.00          800,000.00         2.73              800,000.00         

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,617.50             -                    -                    -                     -                   -               -                    

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 48,553.00           7,970.00             -                    -                     -                   -               -                    

                                                      รวมคาตอบแทน 1,074,234.50     735,730.00        813,760.00        778,760.00         4,790,000.00     518.93         4,820,000.00     

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 5,340,000.00       8,053,913.94       3,647,966.45       3,335,852.91        5,630,000.00      68.77            5,630,000.00       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 91,843.72           41,505.10           53,205.36           83,373.76            300,000.00         259.83          300,000.00         

                                                         รวมคาใชสอย 5,431,843.72     8,095,419.04     3,701,171.81     3,419,226.67      5,930,000.00     73.43           5,930,000.00     

คาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 381,280.00         409,030.00         306,960.00         304,960.00          325,000.00         6.57              325,000.00         

วัสดุกอสราง 209,820.00         117,803.00         2,673.00             102,205.00          200,000.00         (2.16)             100,000.00         

วัสดุยานพาหนะและขนสง 487,649.00         271,930.00         383,395.00         327,120.00          400,000.00         22.28            400,000.00         

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 2,014,001.72       2,103,880.00       1,867,040.66       1,727,907.91        2,500,000.00      44.68            2,500,000.00       

วัสดุการเกษตร 101,760.00         33,840.00           96,500.00           99,710.00            100,000.00         0.29              100,000.00         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร -                    -                    -                    -                     30,000.00          100.00          10,000.00           

วัสดุเครื่องแตงกาย 117,500.00         151,500.00         97,400.00           139,200.00          150,000.00         7.76              150,000.00         
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                                                            รวมคาวัสดุ 3,312,010.72     3,087,983.00     2,753,968.66     2,701,102.91      3,705,000.00     32.72           3,585,000.00     

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา -                   -                    33,657.02           80,758.15            54,000.00          (33.13)           54,000.00           

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล -                   -                    17,546.39           22,162.60            40,000.00          80.48            40,000.00           

                                                รวมคาสาธารณูปโภค -                   -                   51,203.41          102,920.75         94,000.00         (8.67)           94,000.00          

                                                     รวมงบดําเนินงาน 9,818,088.94     11,919,132.04    7,320,103.88     7,002,010.33      14,519,000.00   106.07         14,429,000.00    

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ -                    35,800.00           -                    -                     -                   -               -                    

ตูเหล็กเก็บเอกสาร -                    3,500.00             -                    -                     -                   -               -                    

โตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี -                    7,000.00             -                    -                     -                   -               -                    

โตะทํางานพรอมเกาอ้ี -                    11,100.00           -                    -                     -                   -               -                    

พัดลมติดขางฝา -                    14,900.00           -                    -                     -                   -               -                    

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย -                    2,500,000.00       -                    -                     3,800,000.00      100.00          3,800,000.00       

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน -                    -                    -                    -                     59,000.00          -               -                    

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง -                    -                    -                    9,500.00              -                   (100.00)         -                    

มานปรับแสง (มูลี่) ชนิดใบตรง -                    60,600.00           -                    -                     -                   -               -                    

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร -                    14,000.00           -                    -                     -                   -               -                    
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เครื่องพริ้นเตอร -                    3,500.00             -                    -                     -                   -               -                    

ครุภัณฑอ่ืน ๆ

ท่ีหมุนนํ้ามัน -                    6,800.00             -                    -                     -                   -               -                    

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 600,017.90         2,097,316.36       1,167,434.35       788,674.58          1,000,000.00      26.80           1,000,000.00       

                                                        รวมคาครุภัณฑ 600,017.90        4,754,516.36     1,167,434.35     798,174.58         4,859,000.00     501.37         4,800,000.00     

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

อาคารตางๆ

โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคารซอมบํารุง บริเวณศูนย

กําจัดขยะมูลฝอย -                    -                    -                    410,500.00         -               -                    

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งกันสาด รอบอาคารสํานักงานศูนยกําจัดขยะฯ -                    -                    32,700.00           -                     -                   -               

โครงการกอสรางระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล -                    -                    -                    8,564,000.00        -                   (100.00)         -                    

                                         รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                    -                    32,700.00           8,564,000.00        410,500.00         (100.00)        -                    

                                                           รวบงบลงทุน 600,017.90        4,754,516.36     1,200,134.35     9,362,174.58      5,269,500.00     (48.73)         4,800,000.00     

งบรายจายอ่ืน

คาใชจายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจและออกแบบ

กอสรางโรงคัดแยกขยะ -                    -                    -                    2,490,000.00        -                   (100.00)         -                    

                                                     รวมงบรายจายอ่ืน -                   -                   -                   2,490,000.00      -                  (100.00)        -                   

                           รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 24,868,160.68    31,131,146.35    24,866,246.38    35,013,406.38    36,326,440.00   2.24            35,799,180.00    

งานบําบัดน้ําเสีย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 144,180.00         127,815.48         240,000.00         216,000.00          216,000.00         -               216,000.00         
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เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 98,820.00           87,603.00           -                    24,000.00            24,000.00          -               24,000.00           

                                         รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 243,000.00        215,418.48        240,000.00        240,000.00         240,000.00       -              240,000.00        

                                                       รวมงบบุคลากร 243,000.00        215,418.48        240,000.00        240,000.00         240,000.00       -              240,000.00        

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. 4,516.00             -                    -                    -                     60,000.00          100.00          60,000.00           

                                                      รวมคาตอบแทน 4,516.00           -                   -                   -                   60,000.00         100.00         60,000.00          

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ -                    -                    -                    -                     3,000,000.00      -               -                    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม -                    -                    -                    -                     20,000.00          100.00          20,000.00           

                                                        รวมคาใชสอย -                   -                   -                   -                   3,020,000.00     100.00         20,000.00          

คาวัสดุ

วัสดุกอสราง 76,190.00           35,527.00           76,493.00           12,500.00            100,000.00         700.00         100,000.00         

                                                           รวมคาวัสดุ 76,190.00          35,527.00          76,493.00          12,500.00          100,000.00       700.00         100,000.00        

                                                   รวมงบดําเนินงาน 80,706.00          35,527.00          76,493.00          12,500.00          3,180,000.00     1,340.00      180,000.00        

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโรงงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -                    -                    5,250.00             -                     20,000.00          100.00          20,000.00           

                                                        รวมคาครุภัณฑ -                   -                   5,250.00           -                   20,000.00         100.00         20,000.00          

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง -                    -                    -                    -                     10,000.00          100.00          10,000.00           
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                                         รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                   -                   -                   -                   10,000.00         100.00         10,000.00          

                                                           รวมงบลงทุน -                   -                   5,250.00           -                   30,000.00         100.00         30,000.00          

                                                 รวมงานบําบัดน้ําเสีย 323,706.00        250,945.48        321,743.00        252,500.00         3,450,000.00     78.22           450,000.00        

                                       รวมแผนงานเคหะและชุมชน 65,291,475.66    59,041,385.43    50,682,916.70    67,999,579.99    85,799,060.00   6.36            72,324,460.00    

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 902,284.33         1,285,170.63       1,056,318.58       1,130,520.00        1,124,160.00      48.41            1,677,840.00       

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 243,785.00         158,930.00         87,450.00           90,050.00            94,800.00          23.80            111,480.00         

เงินประจําตําแหนง 67,200.00           67,200.00           67,200.00           80,700.00            85,200.00          5.58              85,200.00           

คาตอบแทนพนักงานจาง 384,480.00         384,480.00         600,000.00         540,000.00          540,000.00         -               540,000.00         

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 263,520.00         263,520.00         -                    60,000.00            60,000.00          -               60,000.00           

                                        รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,861,269.33     2,159,300.63     1,810,968.58     1,901,270.00      1,904,160.00     30.15           2,474,520.00     

                                                      รวมงบบุคลากร 1,861,269.33     2,159,300.63     1,810,968.58     1,901,270.00      1,904,160.00     30.15           2,474,520.00     

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. 23,758.00           -                    -                    -                     240,000.00         100.00          240,000.00         

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    -                    -                    -                     15,000.00          100.00          15,000.00           

คาเชาบาน 58,200.00           48,000.00           48,000.00           44,000.00            48,000.00          9.09              48,000.00           

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000.00           22,000.00           36,000.00           36,000.00            44,000.00          22.22            44,000.00           

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 58,094.00           7,947.00             -                    -                     -                   -               -                    

                                                     รวมคาตอบแทน 150,052.00        77,947.00          84,000.00          80,000.00          347,000.00       333.75         347,000.00        

60



รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ -                    -                    -                    -                     118,000.00         100.00          118,000.00         

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน (03)

โครงการพัฒนาอาชีพและแกไขปญหาความยากจนตามแนว

เศรษฐกิจแบบพอเพียง -                    -                    58,490.00           200,105.00          1,000,000.00      399.74          1,000,000.00       

คาใชจายตามโครงการจัดงานอาซูรอสัมพันธ 499,964.00         646,728.00         -                    -                     -                   100.00          100,000.00         

โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ -                    -                    -                    -                     -                   100.00          100,000.00         

คาใชจายตามโครงการจัดแผนชุมชน 43,481.00           91,695.00           46,208.00           42,071.00            100,000.00         137.69          100,000.00         

คาใชจายตามโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ

คณะกรรมการ -                    861,108.29         681,925.00         -                     -                   -               -                    

คาใชจายตามโครงการพัฒนาและฝกอาชีพประชาชนในชุมชน 175,355.00         406,430.00         64,935.00           -                     -                   -               -                    

คาใชจายตามโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน -                    30,384.00           -                    -                     -                   -               -                    

คาใชจายตามโครงการสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจใน      

เดือนรอมฎอน 99,800.00           171,022.00         165,595.00         198,670.00          200,000.00         0.67              200,000.00         

คาใชจายในการฝกอบรมและจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน -                    83,638.00           70,800.00           84,420.00            100,000.00         18.46            100,000.00         

คาใชจายสําหรับอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกเยาวชน 69,940.00           68,000.00           -                    -                     70,000.00          100.00          70,000.00           

โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตานภัยยาเสพติด -                    299,690.00         -                    156,380.00          200,000.00         27.89            200,000.00         

โครงการยกระดับสินคาในชุมชน -                    6,720.00             -                    -                     -                   -               -                    

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน -                    -                    24,428.00           16,316.00            100,000.00         512.90          100,000.00         

คาใชจายตามโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ

กลุมพลังมวลชนตาง ๆ 675,040.00         -                    -                    170,744.00          700,000.00         485.67          1,000,000.00       
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย -                    -                    796,606.00         841,530.00          800,000.00         (4.94)             800,000.00         

โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน -                    -                    -                    -                     200,000.00         -               -                    

โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนําสตรี -                    -                    -                    -                     -                   100.00          100,000.00         

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 32,764.20           17,154.00           7,900.00             15,240.00            30,000.00          96.85            30,000.00           

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,450.00             9,990.00             4,810.00             36,555.00            10,000.00          (72.64)           10,000.00           

                                                        รวมคาใชสอย 1,600,794.20     2,692,559.29     1,921,697.00     1,762,031.00      3,628,000.00     128.60         4,028,000.00     

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 28,546.00           34,793.00           48,019.00           43,641.00            40,000.00          74.15            76,000.00           

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,125.00             1,726.00             1,206.00             3,372.00              5,000.00            48.28            5,000.00             

วัสดุงานบานงานครัว 3,520.00             4,740.00             5,325.00             4,860.00              6,000.00            23.46            6,000.00             

วัสดุกอสราง 2,966.00             4,680.00             9,880.00             3,430.00              10,000.00          191.55          10,000.00           

วัสดุยานพาหนะและขนสง 17,044.00           4,400.00             -                    -                     10,000.00          100.00          10,000.00           

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 81,666.69           66,877.73           59,779.52           43,945.47            90,000.00          104.80          90,000.00           

วัสดุโฆษณาและเผยแพร -                    750.00               7,000.00             -                     2,000.00            100.00          2,000.00             

วัสดุคอมพิวเตอร 25,680.00           23,110.00           29,000.00           21,870.00            25,000.00          14.31            25,000.00           

                                                           รวมคาวัสดุ 160,547.69        141,076.73        160,209.52        121,118.47         188,000.00       84.94           224,000.00        

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 30,148.33           41,230.26           42,685.10           51,146.44            45,000.00          (12.02)           45,000.00           

คานํ้าประปา 2,311.20             2,382.89             2,373.26             6,439.78              5,000.00            (22.36)           5,000.00             

คาบริการโทรศัพท 4,837.47             2,573.35             3,380.13             5,145.63              12,000.00          133.21          12,000.00           

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,575.60             7,891.25             7,575.60             7,575.60              13,000.00          71.60            13,000.00           

                                               รวมคาสาธารณูปโภค 44,872.60          54,077.75          56,014.09          70,307.45          75,000.00         6.67            75,000.00          

                                                    รวมงบดําเนินงาน 1,956,266.49     2,965,660.77     2,221,920.61     2,033,456.92      4,238,000.00     129.85         4,674,000.00     
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งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอ้ีทํางาน 1,500.00             -                    -                    -                     -                   -               -                    

เครื่องถายเอกสาร 48,000.00           -                    -                    -                     -                   -               -                    

เครื่องปรับอากาศ 100,200.00         -                    -                    -                     -                   -               46,000.00           

โตะทํางานพรอมเกาอ้ี 25,500.00           -                    -                    -                     -                   -               -                    

โตะเอนกประสงค 5,850.00             -                    -                    -                     -                   -               -                    

โพเดียมไมเน้ือแข็ง -                    -                    11,000.00           -                     -                   -               -                    

เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา -                    -                    -                    -                     18,000.00          -               -                    

โตะไม -                    -                    -                    2,200.00              -                   (100.00)         -                    

โตะพับอเนกประสงค -                    -                    -                    -                     -                   100.00          40,000.00           

โตะพรอมเกาอ้ีทํางาน -                    -                    -                    -                     -                   100.00          36,000.00           

ชุดรับแขก -                    -                    -                    -                     -                   100.00          12,000.00           

ครุภัณฑการศึกษา

จักรเย็บผาฝเข็มตรงพรอมโตะและขา -                    -                    -                    7,900.00              (100.00)         -                    

จักรเย็บผาซิกแซ็ก -                    -                    -                    49,600.00            (100.00)         -                    

จักรโพงอุตสาหกรรม -                    -                    -                    28,800.00            (100.00)         -                    

ครุภัณฑกอสราง

สวานชนิดแทนเจาะ -                    -                    -                    -                     -                   100.00          8,500.00             

สวานชนิดมือถือ -                    -                    -                    -                     -                   100.00          2,500.00             

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่อง PowerMix -                    -                    49,520.00           -                     -                   -               -                    
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โทรทัศนวงจรปด -                    -                    -                    398,500.00          (100.00)         -                    

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จอรับภาพพรอมขาตั้ง -                    53,850.00           -                    -                   -               -                    

เครื่องขยายเสียงโฆษณาติดรถยนต -                    -                    -                    56,000.00          -               -                    

ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป

เครื่องดนตรี -                    -                    -                    49,000.00            -                   (100.00)         -                    

ครุภณฑงานบานงานครัว

ตูโชวผลิตภัณฑ -                    -                    -                    13,000.00            (100.00)         -                    

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเจียรชนิดมือถือ -                    -                    -                    -                     -                   100.00          5,500.00             

เครื่องเจียรชนิดมอเตอร -                    -                    -                    -                     -                   100.00          7,800.00             

เครื่องเจียรชนิดมือถิแบบหมอทําฟน -                    -                    -                    -                     -                   100.00          4,200.00             

เลื่อยฉลุชนิดแทน -                    -                    -                    -                     -                   100.00          7,500.00             

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค -                    18,000.00           -                    -                   -               -                    

เครื่องปริ้นเตอร inkjet 4,280.00             -                    -                    -                   -               -                    

เครื่องคอมพิวเตอร -                    -                    24,850.00           16,000.00          100.00          44,000.00           

เครื่องพิมพเลเซอร -                    -                    25,012.29           6,200.00              3,300.00            6.45              6,600.00             

เครื่องสํารองไฟ -                    -                    -                    3,200.00            100.00          5,600.00             

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 9,050.00             20,750.00           -                    10,000.00          100.00          20,000.00           

                                                      รวมคาครุภัณฑ 194,380.00        92,600.00          110,382.29        555,200.00         106,500.00       (55.66)         246,200.00        

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

อาคารตางๆ
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โครงการปรับปรุงอุทยานผาปาเตะ ชุมชนบาโงเปาะเล็ง -                    -                    -                    200,000.00          -                   (100.00)         -                    

โครงการกอสรางท่ีทําการชุมชนอริศรา -                    -                    -                    -                     1,383,000.00      -               -                    

โครงการกอสรางศูนยเรียนรูผูสูงอายุ -                    -                    -                    2,498,000.00        250,000.00         (100.00)         -                    

โครงการกอสรางท่ีทําการชุมชนตันหยงมะลิ -                    -                    -                    -                     -                   100.00          1,000,000.00       

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางท่ีทําการชุมชนกูโบร -                    695,000.00         -                    -                     -                   -               -                    

เสา Tower สามเหลี่ยม -                    -                    50,000.00           -                     -                   -               -                    

โครงการติดตั้งหอกกระจายขาว -                    -                    -                    -                     -                   100.00          95,400.00           

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง -                    -                    -                    -                     -                   100.00          50,000.00           

                                       รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                   695,000.00        50,000.00          2,698,000.00      1,633,000.00     (57.55)         1,145,400.00     

                                                        รวมงบลงทุน 194,380.00        787,600.00        160,382.29        3,253,200.00      1,739,500.00     (57.22)         1,391,600.00     

         รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 4,011,915.82     5,912,561.40     4,193,271.48     7,187,926.92      7,881,660.00     18.81           8,540,120.00     

                   รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4,011,915.82     5,912,561.40     4,193,271.48     7,187,926.92      7,881,660.00     18.81           8,540,120.00     

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ -                    -                    -                    1,000,000.00      -               -                    

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน (03)

โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ 843,546.00         670,246.00         940,871.00         1,042,708.00        -                   (4.10)             1,000,000.00       

                                                        รวมคาใชสอย 843,546.00        670,246.00        940,871.00        1,042,708.00      1,000,000.00     (4.10)           1,000,000.00     

65



รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561ป 2558 ป 2559

                                                   รวมงบดําเนินงาน 843,546.00        670,246.00        940,871.00        1,042,708.00      1,000,000.00     (4.10)           1,000,000.00     

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 843,546.00        670,246.00        940,871.00        1,042,708.00      1,000,000.00     (4.10)           1,000,000.00     

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินการ

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ -                    -                    748,572.00         785,532.26          1,000,000.00      40.03            1,100,000.00       

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน (03)

โครงการจัดงานสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ 1,030,309.00       2,038,193.00       2,523,520.00       1,832,885.60        2,000,000.00      9.12              2,000,000.00       

โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ 86,056.00           -                    -                    -                     -                   -               -                    

                                                        รวมคาใชสอย 1,116,365.00     2,038,193.00     3,272,092.00     2,618,417.86      3,000,000.00     18.39           3,100,000.00     

                                                   รวมงบดําเนินงาน 1,116,365.00     2,038,193.00     3,272,092.00     2,618,417.86      3,000,000.00     18.39           3,100,000.00     

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 40,000.00           -                    -                    -                     -                   -               -                    

                                                     รวมเงินอุดหนุน 40,000.00          -                   -                   -                   -                  -              -                   

                                                  รวมงบเงินอุดหนุน 40,000.00          -                   -                   -                   -                  -              -                   

                                      รวมงานกีฬาและนันทนาการ 1,156,365.00     2,038,193.00     3,272,092.00     2,618,417.86      3,000,000.00     18.39           3,100,000.00     

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน (03)
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โครงการจัดงานสงเสริมประเพณี  ศาสนา  วัฒนธรรมทองถ่ิน 2,085,554.00       2,160,394.00       1,986,543.00       1,940,372.00        2,000,000.00      3.07              2,000,000.00       

                                                       รวมคาใชสอย 2,085,554.00     2,160,394.00     1,986,543.00     1,940,372.00      2,000,000.00     3.07            2,000,000.00     

                                                   รวมงบดําเนินงาน 2,085,554.00     2,160,394.00     1,986,543.00     1,940,372.00      2,000,000.00     3.07            2,000,000.00     

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน 4,157,000.00       5,412,410.00       6,351,480.00       4,100,000.00        107,000.00         -               4,100,000.00       

                                                      รวมเงินอุดหนุน 4,157,000.00     5,412,410.00     6,351,480.00     4,100,000.00      107,000.00       -              4,100,000.00     

                                                   รวมงบเงินอุดหนุน 4,157,000.00     5,412,410.00     6,351,480.00     4,100,000.00      107,000.00       -              4,100,000.00     

                                 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 6,242,554.00     7,572,804.00     8,338,023.00     6,040,372.00      2,107,000.00     0.99            6,100,000.00     

                รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8,242,465.00     10,281,243.00    12,550,986.00    9,701,497.86      6,107,000.00     5.14            10,200,000.00    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 452,510.64         569,120.81         724,590.00         884,775.99          916,100.00         18.03            1,044,300.00       

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 34,800.00           20,055.00           14,880.00           14,880.00            22,300.00          49.87            22,300.00           

เงินประจําตําแหนง -                    -                    -                    13,500.00            18,000.00          33.33            18,000.00           

คาตอบแทนพนักงานจาง 320,400.00         447,514.96         840,000.00         755,709.68          756,000.00         0.04              756,000.00         

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 219,600.00         306,724.00         -                    83,967.74            84,000.00          0.04              84,000.00           

                                        รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,027,310.64     1,343,414.77     1,579,470.00     1,752,833.41      1,796,400.00     9.80            1,924,600.00     

                                                      รวมงบบุคลากร 1,027,310.64     1,343,414.77     1,579,470.00     1,752,833.41      1,796,400.00     9.80            1,924,600.00     

งบดําเนินงาน
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คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. 15,806.00           -                    -                    -                     300,000.00         100.00          300,000.00         

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 40,480.00           73,580.00           61,620.00           72,580.00            80,000.00          10.22            80,000.00           

คาเชาบาน 9,600.00             21,300.00           24,000.00           28,000.00            36,000.00          28.57            36,000.00           

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,637.00             3,260.00             5,410.00             9,925.00              15,000.00          202.27          30,000.00           

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 594.00               -                    -                    -                     -                   -               -                    

                                                     รวมคาตอบแทน 71,117.00          98,140.00          91,030.00          110,505.00         431,000.00       303.60         446,000.00        

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ -                    -                    -                    -                     3,000.00            100.00          15,000.00           

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน (03)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 27,727.70           34,134.00           27,192.00           12,310.00            20,000.00          306.17          50,000.00           

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,300.00             900.00               900.00               2,950.00              5,000.00            69.49            5,000.00             

                                                       รวมคาใชสอย 30,027.70          35,034.00          28,092.00          15,260.00          28,000.00         358.72         70,000.00          

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 26,850.00           47,018.00           48,990.00           49,530.00            50,000.00          0.95              50,000.00           

วัสดุกอสราง 74,955.00           75,066.00           110,024.00         81,910.00            120,000.00         46.50            120,000.00         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร -                    -                    -                    -                     2,000.00            100.00          2,000.00             

                                                          รวมคาวัสดุ 101,805.00        122,084.00        159,014.00        131,440.00         172,000.00       30.86           172,000.00        

                                                   รวมงบดําเนินงาน 202,949.70        255,258.00        278,136.00        257,205.00         631,000.00       167.49         688,000.00        

งบลงทุน

ครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -                    -                    -                    -                     30,000.00          100.00          30,000.00           
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                                                     รวมคาครุภัณฑ -                   -                   -                   -                   30,000.00         100.00         30,000.00          

                                                        รวมงบลงทุน -                   -                   -                   -                   30,000.00         100.00         30,000.00          

                              รวมงานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 1,230,260.34     1,598,672.77     1,857,606.00     2,010,038.41      2,457,400.00     31.47           2,642,600.00     

                         รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,230,260.34     1,598,672.77     1,857,606.00     2,010,038.41      2,457,400.00     31.47           2,642,600.00     

แผนงานการพาณิชย

งานโรงฆาสัตว

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 156,840.00         13,070.00           -                    -                     -                   -               -                    

เงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจางประจํา 6,264.00             522.00               -                    -                     -                   -               -                    

คาตอบแทนพนักงานจาง 64,080.00           64,080.00           108,000.00         108,000.00          108,000.00         -               108,000.00         

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 43,920.00           43,920.00           12,000.00           12,000.00            12,000.00          -               12,000.00           

                                        รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 271,104.00        121,592.00        120,000.00        120,000.00         120,000.00       -              120,000.00        

                                                      รวมงบบุคลากร 271,104.00        121,592.00        120,000.00        120,000.00         120,000.00       -              120,000.00        

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. 4,516.00             -                    40,000.00           46,451.61            90,000.00          93.75            90,000.00           

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,000.00           -                    -                    -                     -                   -               -                    

                                                     รวมคาตอบแทน 24,516.00          -                   40,000.00          46,451.61          90,000.00         93.75           90,000.00          

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ -                    -                    5,540.26             -                     -                   -               -                    

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน (03)
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คาใชจายในการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 24,984.00           29,885.00           -                    34,240.00            35,000.00          2.22              35,000.00           

คาบํารุงรักษาและซอมแซม -                    -                    -                    -                     30,000.00          100.00          30,000.00           

                                                       รวมคาใชสอย 24,984.00          29,885.00          5,540.26           34,240.00          65,000.00         89.84           65,000.00          

คาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 3,000.00             2,316.00             -                    -                     3,000.00            100.00          3,000.00             

วัสดุงานบานงานครัว 9,990.00             5,890.00             6,120.00             -                     10,000.00          100.00          10,000.00           

วัสดุกอสราง 913.00               3,850.00             -                    -                     20,000.00          100.00          20,000.00           

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 260,000.00         160,000.00         200,000.00         160,000.00          300,000.00         87.50            300,000.00         

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย -                    -                    -                    -                     2,000.00            100.00          2,000.00             

                                                          รวมคาวัสดุ 273,903.00        172,056.00        206,120.00        160,000.00         335,000.00       109.38         335,000.00        

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 60,535.71           68,591.46           67,981.44           64,492.67            100,000.00         55.06            100,000.00         

                                             รวมคาสาธารณูปโภค 60,535.71          68,591.46          67,981.44          64,492.67          100,000.00       55.06           100,000.00        

                                                  รวมงบดําเนินงาน 383,938.71        270,532.46        319,641.70        305,184.28         590,000.00       93.33           590,000.00        

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -                    -                    -                    -                     10,000.00          100.00          10,000.00           

                                                    รวมคาครุภัณฑ -                   -                   -                   -                   10,000.00         100.00         10,000.00          

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง -                    -                    -                    -                     10,000.00          100.00          10,000.00           

                                      รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                   -                   -                   -                   10,000.00         100.00         10,000.00          

                                                        รวมงบลงทุน -                   -                   -                   -                   20,000.00         100.00         20,000.00          
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                                                รวมงานโรงฆาสัตว 655,042.71        392,124.46        439,641.70        425,184.28         730,000.00       71.69           730,000.00        

                                         รวมแผนงานการพาณิชย 655,042.71        392,124.46        439,641.70        425,184.28         730,000.00       71.69           730,000.00        

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

คาชําระหน้ีเงินตน -                    -                    -                    -                     -                   100.00          2,617,000.00       

คาชําระดอกเบ้ีย -                    -                    -                    206,311.48          -                   692.49          1,635,000.00       

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,861,576.00       1,925,788.00       1,630,137.00       1,809,286.00        2,424,000.00      33.64            2,418,000.00       

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอ่ืน 400,000.00         200,000.00         400,000.00         400,000.00          500,000.00         50.00            600,000.00         

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 1,182,600.00       -                    -                    -                     26,277,600.00     100.00          27,848,400.00     

เบี้ยยังชีพคนพิการ -                    -                    -                    -                     4,358,400.00      100.00          5,731,200.00       

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 282,000.00         320,500.00         358,500.00         410,500.00          540,000.00         46.16            600,000.00         

สํารองจาย 1,341,457.00       327,400.00         2,479,157.00       161,989.00          4,000,000.00      1,134.65        2,000,000.00       

รายจายตามขอผูกพัน 1,888,699.28       1,353,707.55       1,591,640.90       1,815,669.85        2,262,240.00      8.79              1,975,200.00       

เงินชวยพิเศษ 32,040.00           16,020.00           61,080.00           50,000.00          100.00          100,000.00         

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน    

(กบท.) 2,209,030.00       2,930,950.00       2,952,120.00       3,248,120.00        3,315,120.00      5.62              3,430,580.00       

เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ 533,011.16         529,824.00         760,781.22         780,752.00          786,200.00         (4.84)             743,000.00         

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 253,524.00         467,419.00         790,182.00         1,076,352.00        2,884,900.00      77.45            1,910,000.00       

                                                         รวมงบกลาง 10,983,937.44    8,071,608.55     11,023,598.12    9,908,980.33      47,398,460.00   420.82         51,608,380.00    

                                              รวมแผนงานงบกลาง 10,983,937.44    8,071,608.55     11,023,598.12    9,908,980.33      47,398,460.00   420.82         51,608,380.00    

                                                     รวมทุกแผนงาน 218,802,028.64  237,921,478.34  251,335,580.12  276,989,113.94   417,655,830.00 53.65           425,604,840.00  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อําเภอ สุไหงโก-ลก   จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 425,604,840 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 25,921,000 บาท
งบบุคลากร รวม 17,612,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 6,155,900 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,430,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกและรองนายกเทศมนตรี  จํานวน 4 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 351,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกและรองนายก
เทศมนตรี  จํานวน  4  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 351,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายกเทศมนตรี  
จํานวน  4  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 459,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษา จํานวน 3 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,563,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน 18 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 11,456,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,406,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
จํานวน 21 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 5,776,000 บาท 
และกองวิชาการและแผนงาน 1,630,000 บาท)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 795,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ประเภทบริหารท้องถิน ระดับสูง 2
 อัตรา, ระดับกลาง 1 อัตรา ประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับกลาง 2
 อัตรา ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงของอันดับ ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของ
พนักงานส่วนท้องถินทีได้รับเงินเพิมพิเศษสําหรับสู้รบ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 675,000 บาท 
และกองวิชาการและแผนงาน 120,000 บาท)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 495,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิน ระดับสูง 2 อัตรา,
ระดับกลาง 1 อัตรา  ประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับกลาง 2 อัตรา,
ระดับต้น 3 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 410,400 บาท และกอง
วิชาการและแผนงาน 85,200 บาท)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,484,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 23 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 2,052,000 บาท และกอง
วิชาการและแผนงาน 432,000 บาท)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 276,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 228,000 บาท และกอง
วิชาการและแผนงาน 48,000 บาท)

งบดําเนินงาน รวม 6,675,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,545,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,285,000 บาท

1. เงินค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในพืนทีพิเศษ ตังไว้ 1,260,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนการปฏิบัติงานในพืนทีพิเศษของ
พนักงานและพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล 990,000 บาท และกอง
วิชาการและแผนงาน 270,000 บาท)
2. เงินตอบแทนคณะกรรมการการพิจารณาเลือนระดับพนักงาน
เทศบาล ตังไว้ 25,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนคณะกรรมการ
พิจารณาเลือนระดับพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการประชุมกรรมการของสภาเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจําทีได้รับตามสิทธิ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 60,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 30,000 บาท)

ค่าใช้สอย รวม 2,735,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. ค่าจ้างเย็บเข้า
เล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 50,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 100,000 บาท)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตังไว้ 150,000
 บาท เพือจ่ายเป็นอาหารค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้
จ่ายเกียวเนืองในการรับรอง รวมทังค่าบริการด้วย ซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรอง ในการต้อนรับคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน
ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีเกียวข้อง ซึง
ร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล โดยตังจ่ายไว้ไม่เกินปีละ 1% ของราย
ได้จริงของปีงบประมาณ ทีล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน เงิน
กู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้เทศบาลมีรายได้จริง
สุทธิ 181,949,427.43 บาท ตังไว้ไม่เกิน 1% 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
2. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นเลียงรับรองให้กับการประ
ชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ผู้ได้รับการ
แต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรณรงค์แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพืนที
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจตุปัจจัย ค่าของรางวัล ค่าเช่าเครือง
เสียง ค่าอาหาร เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวของกับการจัดงานวัน
เทศบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 460,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอืน 
เช่น ของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล และค่าซือพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 400,000 บาท และกอง
วิชาการและแผนงาน 60,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม และศึกษาดูงานของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  
ประกาศ ณ วันที  5 สิงหาคม  พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 500,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 125,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 75,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 50,000 บาท)

ค่าวัสดุ รวม 1,743,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด
ยางลบ คลิป หมึกโรเนียว กระดาษไข ค่าจัดทําวารสารสิงพิมพ์
ต่างๆ รายงานประจําปี ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 150,000 บาท และกอง
วิชาการและแผนงาน 450,000 บาท)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลัก
ไฟฟ้า ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 10,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 3,000 บาท)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด แปรงถูพืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูน ไม้ หิน ทราย ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 15,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 5,000 บาท)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ หัวเทียน ตลับลูก
ปืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 80,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 20,000 บาท)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 250,000 บาท และกอง
วิชาการและแผนงาน 50,000 บาท)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 455,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
ไวนิล พู่กัน สี ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 5,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 450,000 บาท)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายต่างๆ เช่น รองเท้า หมวก เสือ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น หมึกสําหรับเครือง
ปรินเตอร์ แผ่น CD ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 150,000 บาท กองวิชาการ
และแผนงาน 50,000 บาท)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 652,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 415,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 65,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 350,000 บาท)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายบริการโทรศัพท์
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 30,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 10,000 บาท)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ในการส่งหนังสือเอกสารต่างๆ ในราชการ
ของเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายใน
การจัดทําและติดตัง website ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และการเช่า
พืนทีจัดทํา website และปรับปรุงข้อมูลรายเดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล 60,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 12,000 บาท)
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งบลงทุน รวม 1,633,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 557,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา) ความเร็วไม่
น้อยกว่า 40 แผ่นต่อนาที จํานวน 1 เครือง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

เครืองโทรศัพท์ จํานวน 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน จํานวน 1 เครือง (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

เครืองปรับอากาศ จํานวน 23,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู พร้อม
ค่าติดตัง จํานวน 1 เครือง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

เครืองพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 300 X 400 จุดต่อตารางนิว จํานวน 1 เครือง (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

โต๊ะพร้อมเก้าอี จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอีทํางานแบบมีพนักพิงหุ้ม
หนัง จํานวน 2 ชุด (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองขยายเสียง จํานวน 33,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองขยายเสียงระบบสเตอริโอ ประกอบด้วย อินพุทแบบอิ
เลคทรอนิกส์บาลานซ์  มีช่องสัญญาณเข้าไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ มี
วงจร EQ แบบ 3 ทาง มีสวิทซ์ PFL ทุกช่องสัญญาณ
มีดิจิตอลเอคโคในตัว (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน  2
 เครือง (ราคามาตราฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

เครืองพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สี
แบบ Network มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา/สีไม่น้อยกว่า 18
 หน้า/นาที จํานวน 1 เครือง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล 120,000 บาท และกอง
วิชาการและแผนงาน 10,000 บาท)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,076,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการปรับปรุุงห้องประชุมเทศบาล จํานวน 976,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมเทศบาล ขนาดกว้าง 8.05
 เมตร ยาว 11.80 เมตร และประกอบด้วย เครืองเสียง โต๊ะ เก้าอี เครือง
ปรับอากาศ ม่าน เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์อืน ๆ (ตาม
แบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,546,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,878,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,878,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
จํานวน 6 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิมพิเศษสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุ
สิทธิได้รับ และค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินเพิมพิเศษสําหรับ
การสู้รบ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน 
จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

งบดําเนินงาน รวม 642,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 247,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพืนทีพิเศษของพนักงานและ
พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
เทศบาล หรือพนักงานจ้างทีเทศบาลสังให้ไปราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทําวารสารสิงพิมพ์ต่าง ๆ
 กระดาษโรเนียว กระดาษไข ปากกา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นซีดี หมึก
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

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

เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)
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งบลงทุน รวม 26,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเก้าอีทํางานมีพนักพิงหุ้มหนัง จํานวน 1 ตัว 
(ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)

โต๊ะพร้อมเก้าอี จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอีทํางานแบบมีพนักพิงหุ้ม
หนัง  จํานวน 1 ชุด (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟ จํานวน 5,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA 
จํานวน 2 เครือง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)

งานบริหารงานคลัง รวม 11,670,100 บาท
งบบุคลากร รวม 8,964,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,964,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,185,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองคลังจํานวน  22  อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 265,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับ
อยู่ เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมพิเศษสําหรับสู้รบ (พ.ส.ร) ของ
พนักงานเทศบาลทีได้รับตามสิทธิ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 139,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร จํานวน 5 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 252,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 10,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,920,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองคลัง  จํานวน 15  อัตรา  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 192,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 2,479,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,350,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 920,000 บาท

1. เงินค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในพืนทีพิเศษ ตังไว้ 870,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพืนทีพิเศษสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองคลัง)
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดจ้าง  ตังไว้ 50,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดจ้าง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้อง เช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง
ประจํา  และข้าราชการบํานาญ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 510,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก   ที
เทศบาลจ้างให้ทําสิงของให้เทศบาล  ตังไว้  450,000  บาท  
-  เพือจ่ายค่าเช่าทีดินการรถไฟบริเวณซุ้มขายอาหาร  สวนรืนอรุณ  ตัง
ไว้  30,000 บาท 
- ค่าประกันภัยรถยนต์ ตังไว้ 30,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้   (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 397,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น  กระดาษ  แบบพิมพ์และทะเบียน
ต่างๆ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟ  ฟิวส์  สายไฟ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถังขยะ ไม้กวาด ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น   ยางรถ  หัวเทียน  ฯลฯ
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  นํามันเชือเพลิง  
นํามันเครือง ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์  หมึกพิมพ์   ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าข่ายประเภทวัสดุ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 52,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 226,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 226,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 12,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือเก้าอีทํางานแบบมีพนักพิงหุ้มหนัง จํานวน 5 ตัว 
(ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองคลัง)

เก้าอีพนักพิง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือเก้าอีมีพนักพิงขาชุบโครเมียม จํานวน 6 ตัว 
(ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองคลัง)
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ตู้เหล็กบานเลือน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือตู้เหล็กบานเลือน จํานวน 4 ตู้ (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองคลัง)

โต๊ะทํางาน จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือโต๊ะทํางาน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จํานวน 1
 ตัว (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองคลัง)

โต๊ะพร้อมเก้าอี จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือโต๊ะพร้อมเก้าอีทํางานแบบมีพนักพิงหุ้มหนัง 
จํานวน 2 ชุด (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายเงินอุดหนุนทัวไป (กองคลัง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 88,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
 จํานวน 4 เครือง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองคลัง)

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 23,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network มีความเร็วในการพิมพ์ร่างมีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที จํานวน 3 เครือง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองคลัง)

เครืองสํารองไฟ จํานวน 11,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสํารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA 
จํานวน 4 เครือง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 2,163,000 บาท
งบบุคลากร รวม 880,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 880,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จํานวน  2 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 5 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 628,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 236,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนการปฏิบัติงานในพืนทีพิเศษของพนักงาน
และพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานเทศบาลทีได้รับ
ตามสิทธิ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 332,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 252,000 บาท

โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังความปลอดภัยสํานักงานเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก ตังไว้ 252,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยสํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ  ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล
หรือพนักงานจ้างทีเทศบาลสังให้ไปราชการต่างท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ หัวเทียน 
ตลับลูกปืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่น นํามันเชือเพลิง 
นํามันเครือง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นอาหารสัตว์ ทีงานเทศกิจจับตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 655,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 655,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก จํานวน 555,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 14,218,400 บาท
งบบุคลากร รวม 5,073,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,073,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 496,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จํานวน 3 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 17,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถินทีได้
รับ เงินเพิมพิเศษสําหรับสู้รบ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,104,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 38 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 456,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 2,089,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,290,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนการปฏิบัติงานในพืนทีพิเศษของพนักงาน
และพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานเทศบาลทีได้รับ
ตามสิทธิ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าจ้างเย็บเข้าเล่ม  เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ  ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล
หรือพนักงานจ้างทีเทศบาลสังให้ไปราชการต่างท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 522,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด
ยางลบ คลิป หมึกโรเนียว กระดาษไข ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ 
ปลักไฟฟ้า ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด แปรงถูพืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูน ไม้ หิน ทราย ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ หัวเทียน 
ตลับลูกปืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่น นํามันเชือเพลิง 
นํามันเครือง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)   

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายต่างๆ เช่น รองเท้า หมวก เสือ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่น CD หมึกสําหรับ
เครืองปรินเตอร์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิงต่าง ๆ เช่น ท่อดูดสายส่งนํา
และอุปกรณ์การดับเพลิงฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 97,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 7,056,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,026,100 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ตรวจการณ์ จํานวน 1,198,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 
2,000 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์ สูงสุดไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์ เครือง
ยนต์ดีเซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ จํานวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

รถยนต์บรรทุกนําดับเพลิง จํานวน 5,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารถยนต์บรรทุกนําดับเพลิง แบบเอนกประสงค์  ตัวรถ
ชนิด 10 ล้อ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผลแบบที 1 จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว จํานวน 1 เครือง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

เครืองพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 3,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ความเร็วไม่
น้อยกว่า18 หน้า/นาที  จํานวน 1 เครือง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิ
ทัลฯ)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

เครืองสํารองไฟ จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสํารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จํานวน 1
 เครือง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 30,634,600 บาท
งบบุคลากร รวม 11,718,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 11,718,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,612,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุง เงิน
เดือน จํานวน 18 อัตรา  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 918,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ ค่าตอบแทน
เงินเดือนเต็มขันของพนักงานทีเงินเดือนเต็มขัน เงินเพิมพิเศษสําหรับการ
สู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 330,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 498,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ  สําหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน  16  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง  จํานวน 16 อัตรา   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 7,509,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,960,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,570,000 บาท

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพืนทีพิเศษ  ตังไว้  1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพืนทีพิเศษของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)   
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานครู
เทศบาล  ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการ
ดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)
3. ค่าตอบแทนกรรมการจัดหาพัสดุ ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนกรรมการจัดหาพัสดุ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 260,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้อง เช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาหรือพนักงานจ้างที
เทศบาลสังให้ไปราชการต่างท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติของสํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 1,016,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 116,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์ หลอดไฟ สายไฟ ลําโพง ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไม้กวาด  ถังขยะ จาน  ช้อน  ฯลฯ  สําหรับสํานักการ
ศึกษา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าทราย ดิน ไม้ ตะปู ลวด ฯลฯ สําหรับสํานักการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอะไหล่ยนต์ต่างๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง  นํามันหล่อลืน  ฯลฯ  สําหรับสํานักการ
ศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพู่กัน สี แผ่นป้าย ฟิล์มและค่าล้าง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชุดวงโยธวาทิต 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหมึกคอมพิวเตอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ ทีไม่เข้าข่ายประเภทวัสดุ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,233,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สนามกีฬามหาราช สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล ลานคน
เดิน สนามเปตอง  อาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาล  3  และอืนฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และสนามกีฬาฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สํานักการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ได้แก่
ค่าขอใช้คู่สาย ADSL ค่าบริการรายเดือน สําหรับสํานักการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 11,406,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 946,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
พัดลมโรงงาน จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพัดลมโรงงานขนาดไม่ตํากว่า 22 นิว  จํานวน 3
 เครือง  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะเก้าอีนักเรียน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโต๊ะเก้าอีนักเรียน จํานวน  100  ชุด  สําหรับโรงเรียน
เทศบาท 4  (ราคามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

โต๊ะและเก้าอี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโต๊ะและเก้าอีครู จํานวน 4 ชุด  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดอัลอามีน (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

พัดลมเพดาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพัดลมเพดาน มีขนาดไม่น้อยกว่า 56 นิว พร้อมติด
ตัง  จํานวน  15  เครือง สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 8
 เครือง,สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,  วัดโก-ลกเทพวิมล จํานวน 5 เครือง
และสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอะห์มาดียะห์ จํานวน 2 เครือง 
(ราคาท้องตลาด)  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองขยายเสียง จํานวน 27,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองขยายเสียง ไมโครโฟนแบบสาย 1 ชุด ไมโครโฟนไร้
สายมือถือ 2 ตัว เครืองเล่น  DVD ตู้ลําโพงแขวนผนัง ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 นิว จํานวน 1 คู่ พร้อมติดตัง สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิด
อะห์มาดียะห์  (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

ระบบเครืองเสียง จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าระบบเครืองเสียง กําลังขับไม่น้อยกว่า 550 วัตต์ จํานวน 3
 เครือง ลําโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ จํานวน 20 ตัว ลําโพง
ฮอร์นและ Driver Unit จํานวน 2 ตัว พร้อมติดตัง ภายในอาคารเรียน 3
 หลัง  และบริเวณสนามหน้าเสาธง จํานวน 1 ชุด สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อย
กว่า  20 ล้านพิกเซล   จํานวน  3  ตัว  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิด
อัลอามีน  จํานวน 1 ตัว, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 1 ตัว  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอะห์มาดียะห์ จํานวน 1 ตัว  
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 66,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จํานวน 2 เครือง สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 4  (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองทํานําเย็น จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองทํานําเย็นแบบต่อท่อขนาด  2 ก๊อก  จํานวน  6
  เครือง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 2 เครือง,  สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 2 จํานวน 1 เครือง  และสําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 3
 เครือง  (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

ตู้เย็น จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครือง
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโก-ลกเทพวิมล (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
กลองใหญ่มาร์ชชิง จํานวน 38,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากลองใหญ่มาร์ชชิง  จํานวน  4  ใบ สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 3   (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

เมโลเดียน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเมโลเดียน  จํานวน 24 ตัว  โรงเรียนเทศบาล 3  
(ราคาท้องตลาด) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 
ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิว  จํานวน  1 ชุด สําหรับสํานักการ
ศึกษา  (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 
จํานวน  4  เครือง  สําหรับสํานักการศึกษา จํานวน  2  เครือง  สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน  2  เครือง (ราคามาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลฯ)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา) 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,460,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสนามแบดมินตัน จํานวน 1,150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารสนามแบดมินตัน 2 ชัน ใต้ถุน
โล่ง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
แปลนและประมาณการของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

โครงการก่อสร้างศาลาทีตังพระบรมฉายาลักษณ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาทีตังพระบรมฉายาลักษณ์ สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 1  (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

โครงการก่อสร้างห้องนํา ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนํา ห้องส้วมโรงเรียนเทศบาล 4 ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จํานวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนและ
ประมาณการของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 จํานวน 2,978,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล 3 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร  (ตามแบบแปลน
และประมาณการของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

โครงการขุดบ่อนําภายในโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขุดบ่อนําภายในโรงเรียนเทศบาล 4 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 1.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร จํานวน  1  บ่อ 
(ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร สูง 5.00 เมตร  จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนและ
ประมาณการของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)
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โครงการติดตังกันสาดหน้า แผงเหล็กอลูมิเนียม และประตูห้องเรียนอาคาร
เรียน 2  โรงเรียนเทศบาล 2

จํานวน 273,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกันสาดหน้า แผงเหล็กอลูมิเนียม และประตูห้อง
เรียน อาคารเรียน 2  โรงเรียนเทศบาล 2 ติดตังกันสาด 2 จุด แผงบังแดด
อลูมิเนียม 1 จุด ติดตังบานประตูอลูมิเนียม 8 บาน และติดตังรางนําสแตน
เลส (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

โครงการติดตังกันสาดหน้าอาคารเรียน 1 และหลังคาเชือมระหว่างอาคาร 1 
และ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการติดตังกันสาดหน้าอาคารเรียน 1 และหลังคาเชือม
ระหว่างอาคาร 1 และ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก งานทางเชือมอาคารกว้าง 1.80 เมตร ยาว 3.20 เมตร (ตาม
แบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

โครงการติดตังประตูหน้าโรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังประตูหน้าโรงเรียนเทศบาล 2 ติดตังประตูสแตนเลส
 ยาวไม่น้อยกว่า 4.50 เมตร  (ตามแบบแปลนและประมาณการของ
เทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

โครงการติดตังแผงเหล็กกันรอบสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 454,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังแผงเหล็กกันรอบสนามบาสเกตบอล โรงเรียน
เทศบาล 2 รัวเหล็กยาวรวมไม่น้อยกว่า 65 เมตร (ตามแบบแปลนและ
ประมาณการของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)
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โครงการปรับปรุงใต้อาคารไพลินเป็นศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม  
โรงเรียนเทศบาล 4

จํานวน 550,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงใต้อาคารไพลินเป็นศูนย์การเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 ขนาดห้องกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.50
 เมตร พร้อมแผงกันแดดใต้ถุนอาคารและครุภัณฑ์ห้อง ซึงประกอบด้วย
รายละเอียด ดังนี  
- เครืองโทรทัศน์แอลอีดี       
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองโทรทัศน์แอลอีดีขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิว จํานวน 1
 เครือง   (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เครืองขยายเสียง       
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองขยายเสียงจํานวน 1 ชุด (เพาเวอร์แอมป์) จํานวน 1
 ตัว พร้อมลําโพง จํานวน 2 ตัว และไมโครโฟน จํานวน 1 ตัว(ราคาท้อง
ตลาด)
- เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์         
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,000 ANSL
LUMENS  จํานวน  1  เครือง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค      
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวล
ผล จํานวน  1  เครือง  (ราคามาตรฐาน ICT)
(ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

โครงการปรับปรุงทางเชือมอาคาร โรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 51,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเชือมอาคาร 1  ติดตังบันไดเชือมอาคาร 1 กับ
อาคาร 3 ชัน 2,3,4 รวม 3 ชัน โรงเรียนเทศบาล 1  (ตามแบบแปลนและ
ประมาณการของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

โครงการปรับปรุงพืนอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 158,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงพืนอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 
ปูกระเบืองขนาด 12 X 12 นิว พืนทีรวมไม่น้อยกว่า 580.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

โครงการปรับปรุงราวบันได โรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 383,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงราวบันได โรงเรียนเทศบาล 1  ติดตังราว
บันได ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 25.00 เมตร  (ตามแบบแปลนและ
ประมาณการของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

โครงการปรับปรุงโรงอาหารห้องประกอบอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 380,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงอาหารห้องประกอบอาหาร โรงเรียน
เทศบาล 1  ปูกระเบืองพืน พืนทีไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร  ติด
ตัง ชุดสแตนเลสจุดจ่ายอาหาร 1 จุด, ติดตังรางนํา ติดตังเคาน์เตอร์ล้าง
จาน 1 จุด (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)
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โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและพืนทีรอบ ๆ โรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 1,320,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามฟุตบอลและพืนทีรอบ ๆ โรงเรียน
เทศบาล 4 ขนาดสนามกว้าง 52.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร พร้อมคู
ระบายนําบริเวณรอบสนาม และอุปกรณ์สนาม จํานวน 1 สนาม (ตามแบบ
แปลนและประมาณการของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาจีน โรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 4 จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาจีน  สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 1,2, และ 4 (โรงเรีนเทศบาล 1 ขนาดกว้าง 7.20
 เมตร ยาว 9.20 เมตร โรงเรียนเทศบาล 2 ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 9.00 เมตร โรงเรียนเทศบาล 4 ขนาดกว้าง 8.00
 เมตร ยาว 8.20 เมตร) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี    
- กระดานอัจฉริยะ
เพือจ่ายเป็นค่ากระดานอัจฉริยะขนาดไม่น้อยกว่า
80 นิว พร้อมอุปกรณ์  จํานวน  3  ชุด สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1
จํานวน 1 ชุด, โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 1 ชุด และโรงเรียนเทศบาล 4
 จํานวน 1 ชุด  (ราคาท้องตลาด)
- เก้าอีเลคเชอร์  
เพือจ่ายเป็นค่าเก้าอีเลคเชอร์  จํานวน 105 ตัว สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1
 จํานวน 35 ตัว โรงเรียนเทศบาล 2  จํานวน  35 ตัว และโรงเรียน
เทศบาล 4 จํานวน 35 ตัว (ราคาท้องตลาด)
- โต๊ะ-เก้าอี 
เพือจ่ายเป็นค่าโต๊ะ-เก้าอี สําหรับครูผู้สอน จํานวน  3  ชุดสําหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 จํานวน 1 ชุด,โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 1 ชุด และโรงเรียน
เทศบาล 4 จํานวน 1 ชุด  (ราคาท้องตลาด) 
-โทรทัศน์แอลอีดี      
เพือจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์แอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิว  จํานวน  3
  เครือง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 1 เครือง โรงเรียนเทศบาล 2
 จํานวน 1 เครือง และโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 1 เครือง  (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)
- ลําโพงอเนกประสงค์      
เพือจ่ายเป็นค่าลําโพงอเนกประสงค์  จํานวน  3  ชุด สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 จํานวน 1 ชุด, โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 1 ชุด และโรงเรียน
เทศบาล 4 จํานวน 1 ชุด (ราคาท้องตลาด)
- เครืองปรับอากาศชนิดแขวน     
เพือจ่ายเป็นเครืองปรับอากาศชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศขนาดไม่น้อย
กว่า 36,000 บีทียู จํานวน  3  ตัว สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 1
 ตัว, โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 1 ตัว และโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 1
 ตัว (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 145,484,830 บาท
งบบุคลากร รวม 86,477,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 86,477,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 54,150,000 บาท

- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  จํานวน  49,000,000 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ  (สํานักการศึกษา)
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก/ครู คศ.1 จํานวน  5,150,000  บาท เพือจ่ายเป็น
เงินเดือนสําหรับพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 4 ศูนย์ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  (สํานักการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,568,400 บาท
- เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานครู
เทศบาลทีมีสิทธิ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน จํานวน  4,568,400 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่า
ตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานครูเทศบาลทีได้รับเท่ากับเงินวิทยฐานะ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ  (สํานักการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 8,180,400 บาท
- เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล  จํานวน  7,886,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)
- เงินวิทยฐานะพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  294,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (สํานักการศึกษา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่งภารโรงโรงเรียนเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของลูกจ้างประจํา  ตําแหน่ง
ภารโรง โรงเรียนเทศบาล  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ  (สํานักการศึกษา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 9,231,600 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  9,015,600 บาท
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
ตังไว้ 1,335,600 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก) ตัง
ไว้  3,980,000บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง 4 ศูนย์
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (สํานักการศึกษา)
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตําแหน่งครูสอนพุทธศาสนา 
อิสลามศึกษาและโภชนาการ   ตังไว้  3,700,000 บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าทีสอนอิสลาม
ศึกษาครูสอนพุทธศาสนา ครูสอนปริยัติธรรมและครูปฏิบัติงานโภชนาการ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาค
ใต้  (สํานักการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  216,000 บาท
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป (ตําแหน่งภารโรง)ตังไว้ 108,000
บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งภารโรง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป (ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก)  ตังไว้ 108,000
  บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไปสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (สํานักการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 866,800 บาท
1. เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ตังไว้  166,800  บาท  เพือจ่ายเป็นเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ  (บุคลากรสนับสนุน
การสอน)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ  (สํานักการศึกษา)
2. เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ตังไว้  24,000 บาท  เพือจ่ายเป็นเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทัวไป  (ตําแหน่งภารโรง)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)
3. เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ตังไว้  652,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานตามจ้างภารกิจ ตําแหน่งผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทัง 4 ศูนย์  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  (สํานักการศึกษา)
4. เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ตังไว้  24,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทัวไป  สําหรับผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  4  ศูนย์
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (สํานักการศึกษา)  
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เงินอืนๆ จํานวน 6,960,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน   ตังไว้  4,920,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในพืนที
ชายแดน  3  จังหวัดภาคใต้ สําหรับพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา
บุคคลากรสนับสนุนการสอนและภารโรง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน    ตังไว้  1,500,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพืนทีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนใต้ สําหรับครูผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 4 ศูนย์
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (สํานักการศึกษา)
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน  ตังไว้  540,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนใต้ สําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจครูอิสลามศึกษา/พุทธศาสนา/โภชนาการ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(สํานักการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 51,247,630 บาท
ค่าตอบแทน รวม 232,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 82,900 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน  จํานวน  82,900
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทัง 4 ศูนย์
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 40,278,130 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติหน้าทีครูสอน
อิสลามศึกษา
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
(สํานักการศึกษา)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 1,479,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทัง  4  โรง  ดังนี
- ระดับอนุบาล  จํานวน  752 คนๆ ละ 215  บาท/ภาค
เรียน จํานวน      323,360 บาท
- ระดับประถมศึกษา จํานวน  2,409  คนๆ ละ 240  บาท/ภาค
เรียน  จํานวน  1,156,320 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน  (สํานักการศึกษา)

ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 1,092,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน  สําหรับโรงเรียนเทศบาลทัง  4  โรง
ดังนี
- ระดับอนุบาล  จํานวน  752  คนๆ ละ 300  บาท/ปี  
จํานวน  225,600บาท
- ระดับประถมศึกษา จํานวน  2,409  คนๆ ละ 360  บาท/ปี  
จํานวน  867,240 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน  (สํานักการศึกษา)

ค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 1,193,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง  4  ศูนย์  
จํานวน  702  คน  ในอัตราคนละ 1,700 บาท ต่อปี
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (สํานักการศึกษา)

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 5,914,000 บาท
1. รายหัว  จํานวน  5,855,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)  ดังนี
- ระดับอนุบาล  จํานวน  752 คนๆ ละ  850  บาท/ภาค
เรียน  จํานวน  1,278,400 บาท
- ระดับประถมศึกษา จํานวน  2,409 คนๆ ละ  950  บาท/ภาค
เรียน  จํานวน  4,577,100  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน  (สํานักการศึกษา) 
2. รายหัวส่วนเพิม  จํานวน   58,500  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัวส่วนเพิม  Top  Up) สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล  2  จํานวน  117  คนๆ ละ  250  บาท/ภาคเรียน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน  (สํานักการศึกษา) 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 
สถานศึกษาในสังกัด อปท.  จํานวน  4  โรงๆ ละ 250,000  บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถิน  (สํานักการศึกษา) “จะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับ
การพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล อปท. ละ 50,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน  (สํานักการศึกษา) “จะเบิกจ่ายต่อ
เมือได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน”

ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถินเพือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

จํานวน 2,250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- ระดับสถานศึกษา  จํานวน 4 โรงๆ ละ 450,000  บาท เป็น
เงิน 1,800,000  บาท
- ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถินละ 450,000  บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องเพือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0  (สํานักการศึกษา) “จะเบิกจ่ายได้ต่อ
เมือได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”

ค่าใช้จ่ายในการติดตังระบบ Wireless Fidelity : WiFi จํานวน 28,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการติดตัง
ระบบ Wireless Fidelity : WiFi สําหรับโรงเรียน 4 โรงๆ ละ 7,200
 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน  (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
เทศบาล  4  โรงเรียนๆ  ละ  20,000  บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน  (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/สือสารเรียนการสอนวิชาอิสลาม
ศึกษา/พุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน (ชายแดนใต้)

จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร/สือการเรียนการสอน
อิสลามศึกษา/พุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน สําหรับ
โรงเรียนเทศบาลทัง  4  โรง ๆ ละ  150,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจัดหวัดชายแดนภาคใต้
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียน
เทศบาล  4 โรงเรียน ๆ ละ  100,000  บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน   (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของโรงเรียน
เทศบาลทัง  4  โรงเรียน  โรงเรียนละ 50,000 บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน   (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 175,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์เพือป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา
- โรงเรียนละ 15,000 บาท จํานวน 4 โรง เป็นเงิน 60,000 บาท
- ครูแกนนําโรงเรียนละ 4 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
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน (สํานักการศึกษา) “จะเบิกจ่ายได้ต่อ
เมือได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียน
รู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”  
สู่    “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง” จํานวน 4
 โรงๆ ละ 100,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถิน  (สํานักการศึกษา) “จะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับ
การพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน  (สํานักการศึกษา)  “จะเบิกจ่ายได้
ต่อเมือได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาดีเด่น

จํานวน 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
- ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับสถานศึกษา (4 โรงเรียน/ 4
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สถานศึกษาละ 50,000 บาท เป็นเงิน  400,000
 บาท
- ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา   เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน    (สํานักการศึกษา) “จะเบิกจ่ายได้
ต่อเมือได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”

ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถินละ 200,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถิน  (สํานักการศึกษา) “จะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับ
การพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทียวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทียว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน  4
 โรงๆ ละ 50,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถิน  (สํานักการศึกษา) “จะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับ
การพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวน 38,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ได้แก่
ค่าขอใช้คู่สาย  ADSL  ค่าบริการรายเดือน  สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทัง  4  โรงเรียนๆ  ละ  9,600  บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน  (สํานักการศึกษา)

ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับเด็กยากจน จํานวน 968,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับเด็กยากจน  ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลทัง  4  โรง  จํานวน  968  คนๆ ละ  500  บาท/
ภาคเรียน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน (ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน) (สํานักการศึกษา)

ค่าวัสดุส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย  สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทัง  4  โรง ๆ ละ 20,000  บาท ต่อปี
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
(สํานักการศึกษา)
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ค่าหนังสือเรียน จํานวน 1,754,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน  สําหรับโรงเรียนเทศบาล  4  โรง  ดังนี
- ระดับอนุบาล  จํานวน  752  คนๆ ละ  200  บาท/ปี  จํานวน  150,400
  บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที  1 จํานวน  454  คนๆ ละ  561
  บาท/ปี  จํานวน  254,694  บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที  2 จํานวน  450  คนๆ ละ  605
  บาท/ปี  จํานวน  272,250  บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที  3 จํานวน  413  คนๆ ละ  622
  บาท/ปี  จํานวน  256,886  บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที  4 จํานวน  366  คนๆ ละ  653
  บาท/ปี  จํานวน  238,998  บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที  5 จํานวน  389  คนๆ ละ  785
  บาท/ปี  จํานวน  305,365  บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที  6 จํานวน  337  คนๆ ละ  818
  บาท/ปี  จํานวน  275,666  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน (สํานักการศึกษา)

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 12,644,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กระดับ
ก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษาปีที  1-6  ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล  จํานวน  3,161  คน  ในอัตราคนละ  20 บาท ต่อคน ต่อ
วัน  จํานวน  200  วัน  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน   (สํานักการศึกษา)

ค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3,439,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กประจําศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจํานวน 4 ศูนย์ ศูนย์ฯเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ศูนย์ฯวัดโก-ลกเทพ
วิมล ศูนย์ฯมัสยิดอัลอามีน ศูนย์ฯมัสยิดอะห์มาดียะห์ จํานวน 702
  คน  ในอัตราคนละ 20 บาท/คน จํานวน  245  วัน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับหนุนอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (สํานักการศึกษา)

ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 1,089,910 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน  สําหรับโรงเรียนเทศบาลทัง 4  โรง ดังนี
- ระดับอนุบาล  จํานวน    752  คนๆ ละ 100 บาท/ภาค
เรียน  จํานวน  150,400  บาท
- ระดับประถมศึกษา  จํานวน  2,409  คนๆ ละ 195 บาท/ภาค
เรียน  จํานวน  939,510 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน  (สํานักการศึกษา)
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โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้อง
ถิน (SBMLD)

จํานวน 4,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน  (SBMLD) 
- โรงเรียนทีเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2561 จํานวน 4 โรง  โรงเรียน
ละ  750,000 บาท เป็นเงิน  3,000,000 บาท
- โรงเรียน SBMLD ดีเด่น จํานวน 4 โรง โรงเรียนละ 250,000
 บาท เป็นเงิน  1,000,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน (สํานักการศึกษา)  “จะเบิกจ่ายได้
ต่อเมือได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”

ค่าวัสดุ รวม 10,736,600 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 10,736,600 บาท

1. ค่าอาหารเสริม  (นม)  โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ตังไว้ 3,334,200
 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กระดับก่อนวัย
เรียนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษาปีที  1 – 6  ของโรงเรียนบ้านสุ
ไหงโก-ลก  จํานวน  1,740 คน ในอัตราคนละ  7.37  บาท  ต่อคนต่อ
วัน  จํานวน  260  วัน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)  (สํานักการศึกษา)
2. ค่าอาหารเสริม  (นม)  โรงเรียนสังกัดเทศบาล ตังไว้  6,057,200
  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม  (นม) สําหรับเด็กระดับก่อน
ประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษาปีที  1-6 ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล จํานวน 3,161 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท ต่อคนต่อ
วัน  จํานวน  260  วัน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)  (สํานักการศึกษา)
3. ค่าอาหารเสริม  (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  1,345,200
  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม  (นม)  สําหรับเด็กประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมการ
ศาสนา  มัสยิดอะห์มาดียะห์  มัสยิดอัลอามีน  วัดโก-ลกเทพ
วิมล  จํานวน  702  คน ในอัตราคนละ  7.37  บาท  ต่อคนต่อวัน
จํานวน  260  วัน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สํานักการศึกษา)

งบลงทุน รวม 800,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 800,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนเทศบาล  ทัง 4 โรง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน  (สํานักการศึกษา) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 6,960,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,960,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 6,960,000 บาท

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  ตัง
ไว้  6,960,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลาง
วัน  สําหรับเด็กระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษาปีที 1 – 6
  ของโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จํานวน 1,740 คน ในอัตราคนละ 20
 บาท ต่อคนต่อวัน  จํานวน  200  วัน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน   (สํานักการศึกษา)

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 21,616,150 บาท
งบบุคลากร รวม 15,005,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 15,005,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,398,100 บาท
- เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  จํานวน  488,500 บาท เพือ
จ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานครูเทศบาล
ทีมีสิทธิ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ   (สํานักการศึกษา)
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน จํานวน  909,600 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่า
ตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานครูเทศบาลทีได้รับเท่ากับเงินวิทยฐานะ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ  (สํานักการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 1,077,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ  (สํานักการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติหน้าทีสอนอิสลาม
ศึกษา  ครูสอนพุทธศาสนา  ปริยัติธรรมและครูปฏิบัติงานโภชนาการ
ในโรงเรียนเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจัดหวัดชายแดนภาคใต้
(สํานักการศึกษา)
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เงินอืนๆ จํานวน 1,230,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน  ตังไว้  570,000  บาท  เพือจ่ายเป็น
เงินตอบแทนพิเศษให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนใต้สําหรับพนักงานครู
เทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ  (สํานักการศึกษา)
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ตังไว้  660,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
ตอบพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนใต้  สําหรับครูสอนอิสลามศึกษา/พุทธ
ศาสนา/โภชนาการ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
(สํานักการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 6,610,450 บาท
ค่าใช้สอย รวม 6,610,450 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 428,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรียนเทศบาล  3 และ  4 จํานวน  487  คน คนละ  440
  บาท/ภาคเรียน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน  (สํานักการศึกษา)

ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 219,150 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนเทศบาล  3  และ 4 จํานวน  487 คนๆ ละ 450 บาท/ปี
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน  (สํานักการศึกษา)

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 2,191,500 บาท
1. รายหัว  จํานวน  1,704,500  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรียนเทศบาล  3 และ 4  จํานวน  487 คน
คนละ 1,750  บาท/ภาคเรียน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขันพืนฐาน  (สํานักการศึกษา)
2. รายหัวส่วนเพิม  (Top  Up) จํานวน     487,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัวส่วนเพิม  (Top Up) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 จํานวน
487  คนๆ ละ  500  บาท/ภาคเรียน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขันพืนฐาน  (สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา (มุตะวัซซีเฏาะห์) และสือการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาทีจัดการศึกษาหลักสูตรผสมผสาน

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา (มุตะวัซซี
เฎาะห์)  และสือการเรียนการสอนในสถานศึกษาทีจัดการศึกษาหลักสูตร
ผสมผสานสําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 โรงละ 150,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
(สํานักการศึกษา)

ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 438,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้นของโรงเรียนเทศบาล  3 และ 4  จํานวน  146  คน  อัตราคน
ละ 1,500  บาท/ภาคเรียน  (3,000 บาท/คน/ปี)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน (ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน)   (สํานักการศึกษา)

ค่าวัสดุทีเกียวกับการปฏิบัติศาสนกิจ/แบบเรียนสําหรับสถานศึกษาทีจัดการ
ศึกษาแบบผสมผสานระหว่างหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานและหลักสูตรอิส
ลามศึกษา (อิสลามตอนกลาง/มุตะวัซซีเฏาะห์ ม.1-3)

จํานวน 487,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีเกียวกับการปฏิบัติศาสนกิจ/แบบเรียนสําหรับ
สถานศึกษาทีจัดการศึกษาแบบผสมผสานระหว่างหลักสูตรการศึกษา
ขันพืนฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา (อิสลามตอนกลาง/มุตะวัซซีเฎาะห์
ม.1-3) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4  อัตราคนละ  1,000  บาท 
จํานวน 487 คน  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
(สํานักการศึกษา)

ค่าหนังสือเรียน จํานวน 393,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน
เทศบาล  3  และ  4  ดังนี
 มัธยมศึกษาปีที  1  จํานวน  229  คนๆ ละ  705  บาท/ปี  
จํานวน   161,445  บาท
 มัธยมศึกษาปีที  2  จํานวน  150  คนๆ ละ  865  บาท/ปี  
จํานวน   129,750  บาท
 มัธยมศึกษาปีที  3  จํานวน  108  คนๆ ละ  949  บาท/ปี  
จํานวน   102,492  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขันพืนฐาน  (สํานักการศึกษา)

ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 1,948,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับสถานศึกษาทีจัดการศึกษาแบบ
ผสมผสานระหว่างหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน หลักสูตรอิสลามศึกษา
(อิสลามกลาง/มุตตะวัซซีเฎาะห์ ม.1-3) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 
และ 4 จํานวน  487  คน ๆ ละ 20 บาท  จํานวน  200  วัน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
(สํานักการศึกษา)
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ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 204,540 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนเทศบาล  3  และ  4  จํานวน  487  คนๆ ละ  210  บาท/
ภาคเรียน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
พืนฐาน  (สํานักการศึกษา)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 11,005,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 11,005,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,880,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน ค่าวิทยากรการสอน นักการ
ภารโรง เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน
กลุ่มโรงเรียนเทศบาลระดับภาคและระดับประเทศ

จํานวน 550,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาของเทศบาล ค่าวัสดุ ค่า
พาหนะ ค่าทีพัก และค่าเบียเลียงผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้องกับการนํานักเรียนไปร่วมแข่งขันทางวิชาการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล  
ค่าประกาศนียบัตรหรือโล่รางวัล ค่าวัสดุเครืองเขียน ค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับการจัดนิทรรศการ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความรู้ทางวิชาการและศึกษาดูงาน
ของพนักงาน พนักงานครูเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูสอนศาสนาและ
บุคลากรทางศึกษา

จํานวน 700,000 บาท

เพือเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าเช่าทีพัก 
ค่าของ  ชําร่วย  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าวัสดุเครืองเขียน และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวกับการประชุมอบรมสัมมนา  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาและผู้นําศาสนา

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครืองดืม ค่าเช่าทีพัก 
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบียเลียง ค่าของชําร่วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุ
เครืองเขียน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวกับการประชุมสัมมนา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่สากล (ภาษาาจีน) จํานวน 2,600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวิทยากรการสอน ครูสอนภาษาจีน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)
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โครงการจัดอบรมเข้าค่ายภาษาต่างประเทศให้นักเรียนในโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนภาษาต่างประเทศ  โรงเรียน
เทศบาล  ค่าวัสดุ สือการเรียนการสอน  และค่าใช้สอยอืน ๆ ตามความ
จําเป็น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4,480,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครูสนับสนุนการสอนในโรงเรียนเทศบาล
ทัง 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 4 ศูนย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับการเรียนการสอน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล
ค่าประกาศนียบัตร หรือโล่รางวัล ค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ค่าอาหาร
 และเครืองดืม ค่าตอบแทน ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวข้องกับการจัดโครงการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

โครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและ
เครืองดืม  ค่าตอบแทน  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้องกับการจัดโครงการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

โครงการอนุบาลสร้างสรรค์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  เงินรางวัล 
ค่าประกาศนียบัตร  หรือโล่รางวัล  ค่าวัสดุเครืองแต่งกาย  ค่าอาหาร
และเครืองดืม  ค่าตอบแทน  ค่าตกแต่งสถานที  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  
ทีเกียวข้องกับการจัดโครงการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

โครงการอบรมผู้สอนคัมภีร์อัลกุรอ่านในเขตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารเครืองดืม  ค่าเช่าทีพัก 
ค่าพาหนะ  ค่าเบียเลียง  ค่าของชําร่วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวัสดุ
เครืองเขียน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการอบรม
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

โครงการอบรมภาษามลายู จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ของชําร่วย
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการอบรม
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 75,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าทราย  หิน  ดิน  ไม้  ตะปู  ลวด  ฯลฯ  สําหรับสํานัก
การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)
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วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลูกฟุตบอล ห่วงยาง ค่าตาข่ายไม้ปิงปอง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,993,080 บาท
งบบุคลากร รวม 2,045,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,045,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,379,880 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาล  เงินเพิม
พิเศษสําหรับสู้รบ  (พ.ส.ร.) ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม  ระดับ 8  และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 2
 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม  จํานวน 4 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างทัวไป
จํานวน 4 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 847,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานและลูกจ้างทีปฏิบัติงานในพืนที
พิเศษ    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร            
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าเย็บหนังสือ  หรือค่าเช่าปกหนังสือ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  
และจ้างบุคคลภายนอกดําเนินกิจการของเทศบาล ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ             
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  เข่ง  ถัง
ขยะ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  อะไหล่รถยนต์ 
ยางรถยนต์  ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันเชือเพลิง 
นํามันเครือง  ไม้ฟืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึกพิมพ์  หัวพิมพ์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ เช่น ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 192,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบลงทุน รวม 101,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 91,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขาเหล็กพับได้ โต๊ะขนาดไม่
น้อยกว่า  75x180 เซนติเมตร จํานวน 10 ตัว (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าสแตนเลส จํานวน 31,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าสแตนเลส ขาเหล็กพับได้ 
โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 74x180 เซนติเมตร จํานวน 5 ตัว (ราคาท้อง
ตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินก่อสร้าง  ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 7,234,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,098,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,098,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 710,760 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลทีได้รับเงินเพิมสําหรับ
สู้รบ  (พ.ส.ร.)
ตังจ่ายจากเงินรายได้   (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณ
สุข จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม  จํานวน 3 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 6,094,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 272,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานและลูกจ้างทีปฏิบัติงานในพืนที
พิเศษ    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้อง เช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร            
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย รวม 4,967,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,787,900 บาท

1. ค่าเช่าทีดินของการรถไฟ (ตลาดรถไฟ)  ตังไว้   1,045,900  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีดิน ค่าสิทธิการใช้ทีดิน ฯลฯ  ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยทีเทศบาลเช่า หรือขอใช้ประโยชน์ 
2. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการดูแลตลาด  ตัง
ไว้  950,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดูแล
รักษาความสะอาด และความปลอดภัยตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ) 
3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการดูแลอาคารศูนย์
อาหาร ตังไว้  792,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
เอกชนดูแลรักษาความสะอาด และความปลอดภัยอาคารศูนย์อาหาร
อเนกประสงค์ (ตลาดขีแพะ)  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาลอาหารจานเด็ด จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนนักแสดง  ค่าเช่าเครืองเสียง  เครือง
ดนตรี  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์   และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการถนนคนเดิน จํานวน 150,000 บาท
เพือให้เป็นค่าตอบแทนนักแสดง  ค่าเช่าเครืองเสียง  เครืองดนตรี  
และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษ์แม่นําโก-ลก จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอบรมอนุรักษ์และฟืนฟูสิงแวดล้อม  ค่าอาหาร  เครือง
ดืม  ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้อง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการลดคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอบรมการลดคัดแยกขยะมูลฝอย ค่าอาหาร เครืองดืม
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร พัฒนาแผง
ลอย จําหน่ายอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล

จํานวน 120,000 บาท

เพือใช้เป็นค่าตอบแทนวิทยากรอาหารและเครืองดืม วัสดุ และค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวข้อง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจัดระเบียบผู้ประกอบการกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

จํานวน 60,000 บาท

เพือให้เป็นค่าตอบแทนวิทยากร อาหารและเครืองดืม วัสดุ และค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในการอบรม และศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ
ความสะอาดและสิงแวดล้อมภายในเมือง

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารเครืองดืม  ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาตลาดสดน่าซือ จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลตลาด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ  แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า  ได้แก่  ฟิวส์  หลอดไฟ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและเวชภัณฑ์เพือตรวจรับรองร้านอาหารตาม
เกณฑ์ CFGT และงานอืนทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึกพิมพ์  หัวพิมพ์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ) และอาคารศูนย์
อาหารอเนกประสงค์ (ตลาดขีแพะ)    
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ) และอาคารศูนย์
อาหารอเนกประสงค์ (ตลาดขีแพะ)
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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งบลงทุน รวม 40,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 10,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชัน ประตูบานเลือน  
แบบทึบ จํานวน 3 ใบ  (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 3,029,880 บาท
งบบุคลากร รวม 1,373,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,373,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 963,480 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 4 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้   (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 8,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีได้รับเงิน
เพิมสําหรับสู้รบ  (พ.ส.ร.)
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญ
เฉพาะ จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้   (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม จํานวน  3  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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งบดําเนินงาน รวม 1,216,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 302,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 282,000 บาท

1. เงินค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในพืนทีพิเศษ ตังไว้ 210,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานและลูกจ้างทีปฏิบัติงานใน
พืนทีพิเศษ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
2. ค่าตอบแทนกําลังคนสาธารณสุข  (พ.ต.ส.)  ตังไว้  12,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุข  สําหรับตําแหน่งทีมีเหตุ
พิเศษผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
3. ค่าตอบแทนตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  ตัง
ไว้  60,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพิเศษ  ค่าล่วงเวลาสําหรับ
แพทย์  พยาบาล  เจ้าหน้าทีอืนๆ         
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบ ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อประจําถินในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  อบรมแกนนํา  จัด
กิจกรรมรณรงค์  ค่าอาหาร และเครืองดืม  ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ตามโครงการ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและเวชภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านแพทย์ฉุกเฉิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมทางด้านสาธารณสุขในกลุ่มต่าง ๆ จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสียงฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและจัดการสิง
แวดล้อมชุมชน

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า  ได้แก่  ฟิวส์  หลอดไฟ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  อะไหล่รถยนต์  
ยางรถยนต์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน   เช่น  นํามันเชือ
เพลิง  นํามันเครือง  ไม้ฟืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและเวชภัณฑ์สําหรับงานส่งเสริมสุขภาพ  
งานควบคุมโรค และงานอืนทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  สี  พู่กัน  แผ่นป้าย  
ฟิล์มและค่าล้าง  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึกพิมพ์  หัวพิมพ์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ งานศูนย์บริการฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 420,000 บาท

เพือสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขของ อสม. ชุมชนละ 15,000
 บาท  เพือให้ อสม. ดําเนินการใน  3  กลุ่มกิจกรรม  ได้แก่
1. การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
2. การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่างๆ
3. การจัดบริการด้านสาธารณสุขในชุมชน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,042,480 บาท
งบบุคลากร รวม 864,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 864,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 830,280 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงอัตราเงิน
เดือน จํานวน 2 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 16,200 บาท
เพือเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถินทีได้รับ เงิน
เพิมพิเศษสําหรับสู้รบ (พ.ส.ร) ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการท้องถิน จํานวน 2 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 178,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 133,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพืนทีพิเศษของพนักงานและ
พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบ้าน ค่าเช่าซือหรือผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาลทีจําเป็นต้องเช่าบ้านและมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักของพนักงานเทศบาล ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้วยโอกาสครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ทีพึง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ค่าอาหาร เครืองดืม
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความเหมาะสมทีเกียวข้องกับโครงการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,166,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,625,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,625,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,032,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
จํานวน  5  คน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 129,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของผู้บริหารผู้ได้รับเงินเดือนถึง
ขันสูงของอันดับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ทีได้
รับเงินเพิมพิเศษสําหรับสู้รบ (พ.ส.ร) 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการ จํานวน 3 คน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 3  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 1,324,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 380,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพืนทีพิเศษของพนักงานและ
พนักงานจ้าง 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 220,000 บาท

1. รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้  120,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บ
หนังสือ หรือค่าเช่าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน และจ้างเหมาทําความ
สะอาด สํานักงานกองช่าง ฯลฯ
2. ค่าเช่าทีดินของการรถไฟ ตังไว้  100,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่า
ทีดิน ค่าสิทธิการใช้ทีดิน ฯลฯ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทีเทศบาล
เช่า หรือขอใช้ประโยชน์
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 291,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ  หมึกโรเนียว  ปากกา
ยางลบ  แฟ้ม ผ้าธง ผ้าระบาย ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ไม้กวาด เข่ง ถังใส่ขยะ นํายา
ล้างห้องนํา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี ยางนอก
ยางใน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามันเพลิง นํามัน
เครือง  นํามันหล่อลืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน
และสี ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ หัว
พิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษไขคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 303,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 270,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า      
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับใช้ระบบ อินเตอร์เน็ตกองช่าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 216,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 216,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก จํานวน 7,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลือน  ขนาดไม่น้อยกว่า 4
 ฟุต  จํานวน 2  ตู้ (ราคาท้องตลาด)                    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 52,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี  โต๊ะทํางานขนาดไม่น้อยกว่า
80 X 1.50 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี มีพนักพิง จํานวน 8 ชุด  
(ราคาท้องตลาด) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 44,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 2 เครือง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิ
จิทัลฯ)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จํานวน 7,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) 
จํานวน 1 เครือง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

เครืองสํารองไฟ จํานวน 5,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสํารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA 
จํานวน 2 เครือง  (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง) 

งานไฟฟ้าถนน รวม 19,495,820 บาท
งบบุคลากร รวม 9,631,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,631,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,287,920 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
จํานวน 10  คน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถินทีได้
รับเงินเพิมพิเศษสําหรับสู้รบ (พ.ส.ร) ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,698,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจํา 
จํานวน 12 คน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 35,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจําทีได้รับการปรับอัตรา 
เงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินใหม่ หรือทีได้รับเงินเดือนตามบัญชี
อัตราเงินเดือนเต็มถึงขันสูงสุดของอันดับ และจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษ
สําหรับสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,104,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 38 คน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 456,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 

งบดําเนินงาน รวม 5,782,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,392,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพืนทีพิเศษของพนักงานและ
พนักงานจ้าง 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 420,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 

ค่าวัสดุ รวม 3,085,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ  หมึกโรเนียว  ปากกา
ยางลบ  แฟ้ม ผ้าธง ผ้าระบาย ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ บาลาส 
สายไฟ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,380,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี หิน ทราย ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี ยางนอก
ยางใน ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง  นํามันหล่อลืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ เช่น นํายารักษา
คุณภาพนําออกซิเจน แอลกอฮอล์ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
                                                                        

งบลงทุน รวม 3,782,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 982,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ผ้าเต็นท์ จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าผ้าเต็นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า  5X12 เมตร จํานวน 10 หลัง
(ราคาท้องตลาด) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง) 

ผ้าเต็นท์กระโจม จํานวน 87,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าผ้าเต็นท์กระโจม ขนาดไม่น้อยกว่า 4X4 เมตร 
จํานวน 15 หลัง (ราคาท้องตลาด) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

ผ้าเต้นท์โค้ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าผ้าเต็นท์โค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5X9 เมตร จํานวน 6 หลัง
(ราคาท้องตลาด) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,800,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบเพือให้มาซึงสิงก่อสร้างหรือสาธารณูปโภค
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าดําเนินการเกียวกับไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง) 

งานสวนสาธารณะ รวม 12,412,760 บาท
งบบุคลากร รวม 3,262,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,262,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 613,700 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
จํานวน 2  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 29,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถินทีได้
รับเงินเพิมพิเศษสําหรับสู้รบ  (พ.ส.ร) ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,142,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจํา 
จํานวน 5 คน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําทีได้รับการปรับอัตรา
เงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินใหม่หรือทีได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนเต็มถึงขันสูงสุดของอันดับและจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัว
คราวให้แก่ลูกจ้างประจํา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,296,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 12 คน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 8,015,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 760,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 570,000 บาท

เพือใช้จ่ายในการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพืนทีพิเศษของ
พนักงานและลูกจ้าง 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  

ค่าใช้สอย รวม 4,202,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 4,167,000 บาท

1. รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้  118,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บ
หนังสือ หรือค่าเช่าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน และจ้างเหมาดูแลรักษา
ความสะอาดอาคารอเนกประสงค์พร้อมดูแลรักษาไม้ประดับสวนรืน
อรุณ ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะ
ของ เทศบาล ตังไว้  2,873,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาเอกชนดูแลรักษาสวนหน้าโรงพยาบาล สวนสิรินธร  สวน
ภูมินทร์ สวนขวัญประชา และสวนเลียบทางรถไฟถนนทรายทอง 1 และ
สนามกีฬาสันติภาพ ฯลฯ
3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ตังไว้  1,176,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสวน
ภูมินทร์,สวนขวัญประชา,สวนรืนอรุณ,สวนหน้าโรงพยาบาล,สนามกีฬา
เทศบาล,สํานักงานกองช่าง ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                       

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 623,500 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ บาลาส สาย
ไฟ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ไม้กวาด เข่ง ถังใส่ขยะ นํายา
ล้างห้องนํา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี หิน ทราย ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี ยางนอก
ยางใน ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง นํามันหล่อลืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ เช่น นํายารักษา
คุณภาพนําออกซิเจน แอลกอฮอล์ ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  

วัสดุการเกษตร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,430,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสวนสาธารณะของเทศบาลและไฟสาธารณะ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสวนสาธารณะและสนามกีฬาสันติภาพ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 

งบลงทุน รวม 1,135,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 335,200 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองสูบนํา จํานวน 162,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสูบนําชนิดหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุม จํานวน 1 เครือง (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง) 
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 35,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ ชนิดเครืองยนต์ แบบมือถือ
ใบมีด  ขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิว จํานวน  2 เครือง 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)           

เครืองตัดหญ้า จํานวน 38,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรง
ม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จํานวน 4
  เครือง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 800,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  ให้สามารถใช้
งานได้ ตามปกติ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 35,799,180 บาท
งบบุคลากร รวม 16,570,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 16,570,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 138,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 1 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 933,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน 
จํานวน 4 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 18,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ลูกจ้างประจํา ทีได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 
และเงินตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจําของผู้ทีได้รับค่าจ้างสูงสุดของ
อันดับ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 13,932,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม  จํานวน 129 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,548,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ พนักงานจ้าง จํานวน 129 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 14,429,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,820,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 4,020,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานและลูกจ้างทีปฏิบัติงานในพืนที
พิเศษ    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม 5,930,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,630,000 บาท

1. รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้  10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาบริการค่าเย็บหนังสือ  หรือ
ค่าเช่าปกหนังสือ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  และจ้างบุคคลภายนอกดําเนินกิจการ
2. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการขนย้ายและฝังกลบ
ขยะ  ตังไว้  4,000,000  บาท  เพือใช้สําหรับขนย้ายและฝังกลบขยะของ
แต่ละเดือนหรือครังคราว รวมถึงจ้างเหมาบุคคลภายนอก คนงานในการ
ควบคุมเครืองชังขยะ คนงานทัวไป และยามประจําบ่อกําจัดขยะ 
3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดภายใน
ชุมชน (จํานวน 15 ชุมชน) ตังไว้ 1,620,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าดูแล
ทําความสะอาดภายในชุมชน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 3,585,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 325,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูน ทราย หิน ดินถม ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะไหล่รถยนต์ 
ยางรถยนต์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 2,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง 
นํามันเครือง  ไม้ฟืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร ได้แก่ ยาฆ่าแมลง  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน แผ่นป้าย ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ได้แก่ ถุงมือ เสือแขนยาว 
หรือแขนสัน เสือกัก รองเท้า ผ้ากันเปือน ฯลฯ           
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 94,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 54,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์กําจัดขยะฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์กําจัดขยะฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบลงทุน รวม 4,800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,800,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย จํานวน 3,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ความจุไม่น้อย
กว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ เครืองยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ขนาด
แรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า (ราคาท้องตลาด) เนืองจากขนาดความจุ
ของถังบรรทุกขยะมีขนาดใหญ่กว่า  และกําลังแรงม้าของเครืองยนต์สูง
กว่าทีกําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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งานบําบัดนําเสีย รวม 450,000 บาท
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม  จํานวน 2 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานและลูกจ้างทีปฏิบัติงานในพืนที
พิเศษ    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูน ทราย หิน ดินถม ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)      

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินก่อสร้าง  ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 8,540,120 บาท
งบบุคลากร รวม 2,474,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,474,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,677,840 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงอัตราเงิน
เดือน จํานวน 4 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 111,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนักบริหาร และค่าตอบแทนเป็น
รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถินทีได้รับเงินเพิมพิเศษสําหรับสู้รบ
(พ.ร.ส) ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ประเภทอํานวยการท้องถิน 
จํานวน  2 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 5 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 4,674,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 347,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพืนทีพิเศษของพนักงาน
และพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือหรือผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นจะต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 44,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 4,028,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 118,000 บาท

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักของพนักงานเทศบาล ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการจัดการแข่งกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ฯ และเชือมสัมพันธไมตรีระหว่างชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าสนับสนุนชุมชนในขบวนพาเหรด เงินรางวัล  ตอบแทน
การแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครืองดืม ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการจัดงานอาซูรอสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าสนับสนุนชุมชนในขบวนพาเหรด เงินรางวัล ตอบแทน
การแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครืองดืม ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าใช้สอย
ค่าวุฒิบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้สอยอืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัด
ค่ายจริยธรรมเยาวชน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมและจัดเก็บข้อมูลพืนฐานเพือการพัฒนา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าหาร ค่าเครืองดืม
ค่าตอบแทนผู้จัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าพาหนะ
ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนําสตรี จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าวุฒิบัตรและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ จํานวน 28 ชุมชน เช่น กิจกรรม
การยกระดับสินค้า กิจกรรมตลาดนัดไอเดีย ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตามโครงการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าสนับสนุนชุมชนในขบวนพาเหรด เงินรางวัล ตอบแทน
การแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครืองดืม ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 224,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 76,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัดสุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้า ได้แก่ หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ปลักไฟ  สายไฟฟ้า ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น
ไม้กวาด ถังใส่ขยะ นํายาล้างจาน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ไม้อัด สี ปูน ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ  เช่น ไขควง อะไหล่ 
ยานพาหนะ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ  เช่น นํามันเชือเพลิง
นํามันเครือง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ แผ่นป้าย พู่กัน ถ่านใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
แผ่น  CD  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 75,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม   
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
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งบลงทุน รวม 1,391,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 246,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ จํานวน 46,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวน  มีระบบฟอก
อากาศ   ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู  จํานวน  2 ตัว (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการสังคม)

ชุดรับแขก จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดรับแขกมีพนักพิงหุ้มหนัง  จํานวน 2 ชุด  
สําหรับศูนย์เยาวชน และศูนย์พัฒนาศักยภาพแกนนําสตรี 
(ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการสังคม)

โต๊ะพร้อมเก้าอีทํางาน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอีทํางานแบบมีพนักพิงหุ้ม
หนัง  จํานวน   4 ชุด  สําหรับศูนย์เยาวชน และศูนย์พัฒนาศักยภาพแกน
นําสตรี  (ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการสังคม)

โต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า
75X180 เซนติเมตร   จํานวน  20 ตัว  สําหรับศูนย์เยาวชน และศูนย์
พัฒนาศักยภาพแกนนําสตรี (ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการสังคม)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
สว่านชนิดแท่นเจาะ จํานวน 8,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสว่านชนิดแท่นเจาะ  จํานวน  1  เครือง 
(ราคาตามท้องตลาด) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการสังคม)

สว่านชนิดมือถือ จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสว่านชนิดมือถือ ขนาดเล็ก จํานวน 1 เครือง
(ราคาตามท้องตลาด) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการสังคม)

ครุภัณฑ์โรงงาน
เครืองเจียรชนิดมอเตอร์ จํานวน 7,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจียรชนิดมอเตอร์ ตังโต๊ะ  2 หัว (ด้านหยาบ
และด้านละเอียด)  จํานวน 1 เครือง (ราคาตามท้องตลาด) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการสังคม)

เครืองเจียรชนิดมือถือ จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจียร แบบมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า 5
 นิว จํานวน  1 เครือง  (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการสังคม)

วันทีพิมพ์ : 3/10/2560  09:29:56 หน้า : 69/79



เครืองเจียรชนิดมือถือแบบหมอทําฟัน จํานวน 4,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจียรชนิดมือถือแบบหมอทําฟัน   
จํานวน 1 เครือง (ราคาตามท้องตลาด) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการสังคม)

เลือยฉลุชนิดแท่น จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยฉลุชนิดแท่น จํานวน 1 เครือง  
(ราคาตามท้องตลาด) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการสังคม)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 44,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล แบบ 1
 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว  จํานวน  2  เครือง  (ราคามาตรฐานกระ
ทรวงดิจิทัลฯ)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการสังคม)

เครืองพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 6,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา มีความ
เร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที จํานวน 2 เครือง
(ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการสังคม)

เครืองสํารองไฟ จํานวน 5,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า  800 VA   
จํานวน  2  เครือง  (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,145,400 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างทีทําการชุมชนตันหยงมะลิ จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทีทําการชุมชนตันหยงมะลิ ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 15.00 เมตร (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการติดตังหอกระจายข่าว จํานวน 95,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังหอกระจายข่าว  ประกอบด้วยเสา  TOWER  สาม
เหลียม  สูง  6 เมตร  มีหลังคาคลุม  จํานวน  2  ต้น Power Mix  กําลัง
ขับไม่น้อยกว่า 300 วัตต์  จํานวน  2 เครือง  เครือง DVD ใช้แผ่น  CD  
และ USB ได้  จํานวน  2 เครือง  ชุดลําโพงฮอร์น  ขนาด 150
 วัตต์ มี Matching Cine ปากฮอร์น 15 นิว  จํานวน 8  ตัว ไมโครโฟน
สาย แบบไดนามิค  จํานวน 4 ตัว พร้อมการติดตัง(ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินก่อสร้าง  ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 1,000,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจตุปัจจัย ค่าเครืองไทยทาน 
ค่ามหรสพ  ค่าจ้างการแสดง/ดนตรี  ค่าของขวัญรางวัล  เงินรางวัล
ผู้เข้าร่วมประกวดกิจกรรม ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ประทีป โคมไฟ ค่าเช่า
เครืองเสียง ค่าอาหาร อาหารว่างเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกับการ
จัดงานวันแม่แห่งชาติ วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา 
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ  วันเทศบาล  วันเยาวชนแห่ง
ชาติ วันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 3,100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาวิทยากรให้ความรู้ด้านกีฬาและ
นันทนาการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬามหาราช  สนาม
ฟุตบอล ลานคนเดิน สนามเปตอง สนามฟุตซอล สนามหญ้าเทียม และ
อืนๆ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา วัสดุจัดทําสนาม ค่าเงิน
รางวัล  ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ของขวัญของชําร่วย  ค่าเบียเลียง 
ค่าตอบแทน  ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าอาหาร  เครืองดืม ค่าชุดกีฬา 
ค่าเก็บตัวนักกีฬา  ค่าเวชภัณฑ์  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าเช่าเต็นท์ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวกับการจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาของเทศบาล
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล กอล์ฟ ลีลาศ เทควันโด้ บาสเก็ตบอล เซปัก
ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส  แบดมินตัน  เทนนิส  วิงเพือสุขภาพ  กีฬาท้องถิน
สัมพันธ์กีฬาสัมพันธ์สุไหงโก-ลก ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ วันกีฬาแห่ง
ชาติ มวยไทย  มวยสากล  มวยจีน  กีฬา - กรีฑา  กลุ่มโรงเรียน
เทศบาล  กีฬา-กรีฑา  นักเรียนเทศบาลระดับภาคและระดับประเทศ  
ดนตรี/นันทนาการเพือประชาชน  การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน และฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 6,100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,000,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ  ตกแต่งเวที  ค่าเครืองแต่งกายผู้เข้าประกวด  ค่าของ
ขวัญ รางวัล  เงินรางวัลค่าเช่าเครืองเสียง  ค่ามหรสพการแสดง  ค่าจ้าง
ดนตรี ค่าอาหารว่าง เครืองดืม ค่าดอกไม้ ค่าพลุสี/เสียง ค่าประทัด 
ค่าของทีระลึกกรรมการ/ผู้เข้าประกวด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับ
การจัดงานวันลอยกระทง  วันขึนปีใหม่  วันตรุษจีน  วันสงกรานต์ 
วันสุนัตหมู่  งานสืบสานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน  เทศกาลกินเจ 
วันตรุษอิดิลอัฎฮา  วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา  วันอาสาฬหบูชา 
วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันเมาลิด  ทอดกฐิน  พรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน  บวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน  เยียมวัดทําบุญปฏิบัติธรรมวัน
พระ  การแข่งขันนกเขาชวาและนกกรงหัวจุก  การส่งเรือเข้าร่วมแข่งขัน
หน้าพระทีนัง  และงานของดีเมืองนราฯ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา) 

งบเงินอุดหนุน รวม 4,100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,100,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 4,100,000 บาท

1. เงินอุดหนุนศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ตังไว้ 100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าจัดกิจกรรมงานประเพณีให้กับศาลเจ้าแม่โต๊ะ
โมะ  อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  ประจําปีงบประมาณ 2561
2. เงินอุดหนุนกิจการด้านการศาสนา  ตังไว้   4,000,000  บาท
    2.1 เงินอุดหนุนเพือปรับปรุงซ่อมแซมศาสนสถานของวัด
ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   ตังไว้  2,000,000  บาท
    2.2  เงินอุดหนุนเพือปรับปรุงและซ่อมแซมศาสนสถานของมัสยิดใน
เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ตังไว้  2,000,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,642,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,924,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,924,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,044,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
จํานวน 4 คน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 22,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถินทีได้รับ
เงินเพิมพิเศษสําหรับสู้รบ  (พ.ส.ร) ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน 
จํานวน 1 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 688,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 446,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท

เพือใช้เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพืนทีพิเศษของพนักงานและ
พนักงานจ้าง  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 172,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ  หมึกโรเนียว  ปากกา
ยางลบ  แฟ้ม ผ้าธง ผ้าระบาย ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี หิน ทราย ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน
และสี ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 730,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม  จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 590,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 90,000 บาท

1. เงินค่าตอบแทนหรับผู้ปฏิบัติงานในพืนทีพิเศษ ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนสําหรับพนักงานและลูกจ้างทีปฏิบัติงานใน
พืนทีพิเศษ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ตังไว้  60,000  บาท เพือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีสัตวแพทย์จากหน่วยงานอืนทีมาปฏิบัติงาน
ของเทศบาลเป็นการชัวคราว 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัคซีน  ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  
ทีเกียวข้อง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 335,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า  ได้แก่  ฟิวส์  หลอดไฟ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  เข่ง  ถัง
ขยะ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูน ทราย หิน ดินถม ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น นํามันเชือ
เพลิง  นํามันเครือง  ไม้ฟืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและเวชภัณฑ์งานควบคุมโรคและงานอืนทีเกียว
ข้อง  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินก่อสร้าง  ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 51,608,380 บาท
งบกลาง รวม 51,608,380 บาท
งบกลาง รวม 51,608,380 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 2,617,000 บาท

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

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 1,635,000 บาท
เพือจ่ายชําระดอกเบีย ให้แก่ สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส
.ท.) ตามสัญญาเงินกู้เลขที 1514/81/2558  ลงวันที 12 มิถุนายน  2558
 และตามหนังสือสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลฯ 
ที มท 0808.4/ว14  ลงวันที 18 มิถุนายน 2553
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 2,418,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทีเทศบาลจะต้องจ่าย
สมทบโดยตังในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนังานจ้างตามหนังสือ
สํานังาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุด มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22
มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสัมคม พ.ศ. 2533
เป็นเงิน 1,800,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
2.ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ที มท 0809.4/ว1191
ลงวันที 12 มิถุนายน 2558  เงินประกันสังคมของพนักงานจ้างตําแหน่ง
ตามข้อ 3 10%(หักจากค่าตอบแทน 5% อปท.สมทบ 5%
) เงิน 618,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก ทีได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากขนส่งจังหวัดนราธิวาส
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 27,848,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ  จํานวน  3,580  คน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (งบกลาง)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 5,731,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพคนพิการ  จํานวน  597  คน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (งบกลาง)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์จํานวน 100 คน ในอัตรา 
500 บาท/คน/เดือน  ตามระเบียบกระทรวมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

สํารองจ่าย จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 1,824,600 บาท และเงินอุดหนุนทัวไป 175,400
 บาท
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 1,975,200 บาท
1. ค่าบํารุง ส.ท.ท. ตังไว้ 303,900 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์การคํานวณในอัตราร้อย 1/6
 ของงบประมาณรายรับของปีงบประมาณทีผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่าย
ขาดสะสมเงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2559 
เทศบาลมีรายรับจริง 432,953,340.41 บาท  หักเงินอุดหนุน 
251,003,912.98 บาท คงเหลือ 181,949,427.43 บาท คํานวณ
ในอัตราร้อยละ 1/6=0.00167 เป็นเงิน 303,855.54 ตังจ่ายไว้ 
303,900 บาทตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม 
พ.ศ.2555
ตังจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจราจร ตังไว้ 400,000 บาท โดยตังจ่ายจากค่า
ปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจร 200,000 บาท และจ่ายจากเงินราย
ได้ 200,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว
 3203 ลงวันที 4 ตุลาคม 2539 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น การทาสี
เส้นจราจร แผงกัน ป้ายสัญญาณจราจร สัญญาณไฟจราจร หรือค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวกับการจราจร
3. ทุนการศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก  ตังไว้  150,000  บาท เพือเป็นทุน
การศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก ตามหนังสือด่วนทีสุด  
ที มท.0893.4/ว.1280 ลงวันที 23 มิถุนายน 2558 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน ประจําปี 2561 ตัง
ไว้ 1,121,300 บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที พ.ศ.2557 ลงวันที  19 กุมภาพันธ์ 2557  
ข้อ6 (4)โดยเทศบาลสมทบร้อยละ 60 ของจํานวนเงินที สปสช.จัดสรรมา
ให้ ซึงเทศบาลใช้ฐานประชากร ณ วันที  30 เมษายน  2560  
= 41,527X45X60% = 1,121,229 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพ กรณีพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา
ของทุกหน่วยงานของเทศบาลทีเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 3,430,580 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินทีมี
สิทธิรับเงินบําเหน็จบํานาญ ตามหนังสือที มท 0808.5/ว 1766 ลงวัน
ที 26 สิงหาคม 2554 โดยตังในอัตราร้อยละสองของประมาณการรายรับ 
ซึงไม่รวมเงินพันธบัตร เงินกู้ เงินอุทิศ หรือเงินอุดหนุน เทศบาล ได้
ประมาณการรายรับ ประจําปี 2561  จํานวน  171,529,000  บาท จ่าย
ในอัตราร้อยละสอง เป็นเงิน 3,430,580 บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 743,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถินทีมิใช่ตําแหน่งพนักงานครู โดยคํานวณจากเงินทีต้องจ่ายจริงของผู้รับ
บํานาญ จํานวน 20 ราย
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 1,910,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนของลูกจ้างประจําทีออกจากงานเนืองจากทํางาน
มานานซึงจ่ายเป็นรายเดือน จํานวน 13 ราย เป็นเงิน  1,910,000  บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบประมาณเฉพาะการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

ของ 
 

 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวดันราธิวาส 

 
 

-  ประเภทกิจการสถานธนานุบาล 

-  ประเภทกิจการสถานีขนสง 
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รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะกาล สถานธนานุบาล 
 

คําแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

หมวด 

รายรับจริง 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 

 

ก. รายได    

1. กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1,598,570 2,420,288.00 21,564,089 

2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 20,481.33 3,834.47 4,613.18 

3. ดอกเบี้ยรับจํานํา 18,225,599.25 20,818,569.75 4,343,785 

4. รายไดเบ็ดเตล็ด 8,250 748.80 11,920 

รวม 19,852,900.58 23,243,441.02 25,924,407.18 

ข. เงินรายไดอื่น    

1. กําไรสุทธิ    

- เงินทํานุบํารุงทองถิ่น 30% 3,797,492.70 3,965,724.13 4,892,922.82 

- ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% 6,329,154.51 6,609,540.21 8,154,871.38 

- บําเหน็จรางวัล รอยละ  20% 2,531,661.80 2,643,816.08 3,261,948.55 

รวม 12,658,309.01 13,219,080.42 16,309,742.75 

รวมรายรบั 32,511,209.59 36,462,521.44 42,234,149.93 
 

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 
คําแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 รายจายจริง 

 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

 

งบกลาง 4,218,053.82 4,357,267.72 3,896,312.23 

งบบุคลากร 1,395,616.00 1,445,400.00 1,659,787.00 

งบดําเนินงาน 920,960.98 954,232.39 1,373,355.28 

งบเงินอุดหนุน - - - 

งบรายจายอ่ืน 12,748,009.01 13,316,080.42 99,800.00 

งบลงทุน 22,800.00 495,600.00 - 

รวมรายจาย 19,305,439.81 20,568,580.53 7,029,254.51 
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รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานีขนสง 
 

คําแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

หมวด 

รายรับจริง 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 

 

1. คาเชาทรัพยสินอ่ืน ๆ 318,130.00 701,490.00 657,200.00 

2. คาบริการสถานีขนสง 291,626.00 319,352.00 370,796.00 

3. คาบริการอ่ืน 2,706.25 43,133.25 23,593.75 

4. ดอกเบี้ยเงินฝาก 3,352.78 4,422.74 3,859.56 

5. งบท่ัวไปชวยเหลือ 200,000.00 400,000.00 400,000.00 

รวมรายรบั 815,815.03 1,468,397.99 1,455,449.31 

 

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานีขนสง 
 

คําแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 รายจายจริง 

 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

 

สํารองจาย - - - 

งบกลาง - 5,500 12,000.00 

งบบุคลากร - 120,000 240,000.00 

งบดําเนินงาน 769,212.37 957,919.30 936,871.82 

งบลงทุน - 383,300.00 126,300.00 

รวมรายจาย 769,212.37 1,466,719.30 1,315,171.82 

 

 



ประมาณการรายรับทังสิน 58,840,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 34,840,000 บาท
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด รวม 4,800,000 บาท
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 4,800,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร รวม 20,000 บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 20,000 บาท
 โดยคํานวณจากดอกเบียเงินฝากธนาคารตังแต่เดือน
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 เป็นเกณฑ์

ดอกเบียรับจํานํา รวม 30,000,000 บาท
ดอกเบียรับจํานํา จํานวน 30,000,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียรับจํานํา ของเดือนตุลาคม 2559
 - กันยายน 2560 เป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 20,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 20,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอืน ๆ

รายได้อืน  เป็นเงิน 24,000,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 7,200,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30%

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 12,000,000 บาท
ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50%

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20% จํานวน 4,800,000 บาท
บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อําเภอ สุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  21,702,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,430,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,430,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานสถานธนานุบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเพิมนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ของพนักงานสถาน
ธนานุบาล ของผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถาธนานุบาล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายให้พนักงานผู้ดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าทีผู้จัดการสถานธนานุ
บาลและผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถาธนานุบาล)

เงินอืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพืนที 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานสถานธนานุบาลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 3,018,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,562,200 บาท
ค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่เจ้าหน้าทีและพนักงานสถานธนานุบาลทีดําเนินการจําหน่าย
ทรัพย์หลุดจํานํา  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สถานธนานุบาล)

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรี  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)  

ค่าสมนาคุณ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล) 

เงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีได้รับเงินค่าจ้างไม่เกินเดือน
ละ 14,660  บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สถานธนานุบาล)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อําเภอ สุไหงโก-ลก   จังหวัดนราธิวาส

วันทีพิมพ์ : 3/10/2560  09:39:17 หน้า : 1/6



เงินรางวัลเจ้าหน้าที จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล  และผู้ปฏิบัติ
หน้าทีแทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และพนักงานสถานธนานุบาลที
ดําเนินการตรวจทรัพย์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)  

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของค่าจ้าง
ประจํา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สถานธนานุบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรได้ตามระเบียบ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขันสูงของ
ตําแหน่งในอัตราร้อยละ 2  หรือร้อยละ 4 ของค่าจ้างถึงขันสูงของตําแหน่ง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิเบิกเงิน
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สถานธนานุบาล)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที
มีสิทธิได้ตามระเบียบ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 1,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรสําหรับบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลทีมี
สิทธิได้ตามระเบียบ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าอาหาร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล) 

ค่าใช้สอย รวม 504,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าเบียเลียง  และค่าเช่าทีพักให้แก่พนักงานสถาน
ธนานุบาลฯเดินทางไปราชการและอบรมผู้จัดการฯ  โดยสํานักงาน 
จ.ส.ท. ได้ขอความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
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โครงการวันทีระลึกการก่อตังสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันทีระลึกฯ  เช่น  ค่าผลิตและเผยแพร่
สือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เนืองในวันทีระลึก ค่าจัดพิธีทางศาสนา เช่น ค่าธูป
เทียน ค่าเครืองบวงสรวงสิงศักดิ  ค่าปัจจัย เป็นต้น ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าอัดขยายภาพกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการ
นี 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ รวม 319,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 101,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานทําสิงของต่างๆ ค่าตรวจสภาพรถ
จักรยานยนต์  เลขทะเบียน ขขท.877 และค่าจ้างซ่อมแซมทรัพย์สินของ
สถานธนานุบาล ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตังโรงรับจํานําของสถานธนานุบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล) 

ค่าธรรมเนียมอืนๆ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และตัวเงินซึงรวมถึงอากรแสตมป์  (ใน
กรณีทําสัญญากู้เงินมาเป็นทุนหมุนเวียนรับจํานํา) สําหรับการจ่ายเงินเกิน
บัญชีกับธนาคาร 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าเบียประกันอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าเบียประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สถานธนานุบาล)
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสถานธนานุ
บาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและทีดินของสถานธนานุบาล   
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าวารสาร จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวารสารต่างๆ ของสถานธนานุบาล   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   (สถานธนานุบาล)
ค่าสอบบัญชี จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและ
รับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 5,000 บาท
ค่ารับรอง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือนสถานธนานุบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของสถานธนานุ
บาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าวัสดุ รวม 670,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียน แบบพิมพ์ของสถานธนานุบาล และวัสดุอืนๆที
ไม่สามารถจัดประเภทวัสดุอืนใดได้แล้ว 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเกียวกับงานสถานธนานุบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สถานธนานุบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้เกียวกับการทําความสะอาดและ
อืนๆ ของสถานธนานุบาล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ ตะปู ปูนซิเมนต์ ฯลฯ   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก
ยางใน กุญแจเลือน  กุญแจล๊อต  น็อต  สกรู นํากลันและอืนๆ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนชนิดต่าง ๆ เช่น นํามันเบลซิล
 นํามันดีเซล แก๊ส นํามันเครือง   
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เกียวกับกิจการสถานธนานุ
บาล   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนือง แบบพิมพ์ต่างๆ ทีใช้กับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 282,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของสถานธนานุบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

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

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่างๆ  ของสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

งบลงทุน  เป็นเงิน 293,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 293,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 51,500 บาท

1. เก้าอีทํางาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานของพนักงาน จํานวน 6 ตัว  
(ราคาท้องตลาด) 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สถานธนานุบาล) 
2. ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม  จํานวน 21,500  บาท
เพือจ่ายเป็นตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ลินชัก ไว้เก็บทอง
ภายในห้องสตรองรูม จํานวน 5 ใบ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สถานธนานุบาล)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 33,000 บาท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  จํานวน  33,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที 2
 ล้านพิกเซล พร้อมติดตัง จํานวน 2 กล้อง (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน 9,400 บาท
ตู้เย็น  จํานวน  9,400  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต 
จํานวน 1 เครือง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สถานธนานุบาล)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุบาล จํานวน 50,000
  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุ
บาล จํานวน 1 ระบบ (ราคาท้องตลาด)  
ตังจ่ายจากรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

งบรายจ่ายอืน  เป็นเงิน 130,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท. 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

งบกลาง  เป็นเงิน 15,830,000 บาท
งบกลาง รวม 15,830,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร จํานวน 15,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้และดอกเบียเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารให้แก่
ธนาคาร
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สถานธนานุบาล)

ค่าชําระดอกเบียเงินกู้ จํานวน 300,000 บาท
- เพือชําระดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จ่ายชําระในอัตรา
ร้อยละ 4  ต่อปี และกองทุนบําเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิน(ก.บ.ท.) จ่าย
ชําระในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี ซึงมีรายละเอียดดังนี
- ชําระหนีเงินกู้ ก.บ.ท.  เพือเป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
ตามสัญญาเลขที314/18/2556   ลงวันที  28  มิถุนายน  2556  เป็นการ
จ่ายเงินต้น  จํานวน  4,359,648.56  บาท  ดอกเบีย
จํานวน  196,184.19 บาท  รวมเป็นเงิน  4,555,832.75 บาท  เป็นปี
ที  5
- การชําหนีเงินกู้ดอกเบียนอกสัญญา การชําระหนีเงินกู้  ตามข้อ 1.1 เงิน
ต้นจ่ายนอกงบประมาณ ตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที มท
 1808.5/12057  ลงวันที 11  ตุลาคม  2556
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สถานธนานุบาล)

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 530,000 บาท
เพือส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุ
บาล  ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีทีล่วงมาให้แก่สํานักงาน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สถานธนานุบาล)
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ประมาณการรายรับทังสิน 1,660,300 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 1,660,300 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 682,800 บาท
คํานวณจากรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินอืนๆแต่ละเดือนทีผ่านมา

ค่าบริการสถานีขนส่ง จํานวน 371,000 บาท
คํานวณจากรายได้ค่าบริการสถานี แต่ละเดือนทีผ่านมา

ค่าบริการอืน ๆ จํานวน 3,000 บาท
คํานวณจากรายได้ค่าบริการอืนๆ แต่ละเดือนทีผ่านมา

งบทัวไปช่วยเหลือ จํานวน 600,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไปในรายจ่ายงบกลาง ซึง
ตังจ่ายเพืองบเฉพาะการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดอกเบีย จํานวน 3,500 บาท
คํานวณจากดอกเบียธนาคารในปีทีล่วงมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่ง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อําเภอ สุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  1,660,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา 
ทีปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมเติมต่างๆของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,011,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,000 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก การตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุม และ
อืนๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างฯและเจ้าหน้าทีดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยประจํา
สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือ
เงินรางวัลค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชด
ใช้ ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่ง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อําเภอ สุไหงโก-ลก   จังหวัดนราธิวาส
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 565,000 บาท
- ค่ารับวารสารต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตังไว้ 25,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานีขนส่ง ตังไว้ 
360,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดสถานีขนส่ง 
ตังไว้ 180,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
- ค่ารับรองตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร
ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการ
เลียงรับรอง เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีไป
นิเทศงานตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีที
เกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตังจ่ายไว้ในเกณฑ์การตังงบ
ประมาณและเบิกจ่าย เงินรับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 คือ ไม่เกินปีละ1% ของรายได้จริง ของปีงบ
ประมาณทีล่วงมา
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญ และงานพิธีต่างๆ ตังไว้ 5,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าพิธีการจัดงาน การจัดกิจกรรมต่างๆของสถานีขนส่งฯ และ
ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในงานเฉลิม
พระชนมพรรษาวันที 5 ธันวาคม และวันที 12 สิงหาคม ของทุกปี 
งานประเพณีวันลอยกระทง และงานวันสําคัญต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็น ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองใช้ในสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษพิมพ์ กระดาษ
โรเนียว หมึกพิมพ์ ปากกา ลวดเย็บ เครืองเย็บกระดาษ ดินสอ เครืองคิด
เลข นําดืม ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ซึงนํามาซ่อม หรือติดตังเพิมเติมในอาคาร
ต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า รางเดินสายไฟ ถ่านอัลคา
ไลน์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพืน นํายาล้าง
จาน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่ ไม้เนืออ่อน ไม้เนือ
แข็ง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายาเคมี เวชภัณฑ์
สําหรับสัตว์ ยาฆ่ายุง เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ทีไม่ใช่ยา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น จอบ เสียม บุ้งกี รองเท้าบูท
 ฝักบัวรดนําต้นไม้ ปุ๋ยสําหรับใส่ต้นไม้ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุแผ่นพับเอกสาร ประชาสัมพันธ์ แนะนําสถานทีหน่วย
งานราชการ หน่วยงานเอกชนต่างๆ สถานทีท่องเทียวภายในจังหวัด และ
พืนทีใกล้เคียง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แฮนดีไดส์
สําหรับเก็บข้อมูล กระดาษพิมพ์ต่อเนืองคอมพิวเตอร์ นํายาล้างเครือง
คอมฯ แผ่นซีดีเปล่า ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนทีไม่สามารถจัดเข้าประเภทในกลุ่มวัสดุใด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 274,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 75,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไห
งโก-ลก
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
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ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
และติดตังเว็บไซต์ของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และ
ค่าจัดทําพืนทีเว็บไซต์ การปรับปรุงข้อมูลรายเดือน จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ รวมทังค่าโทรศัพท์
ทางไกลทีใช้ติดต่อเกียวกับงานราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

งบลงทุน  เป็นเงิน 249,590 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
- โต๊ะหมู่บูชา ตังไว้ 17,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา ความ
กว้างของโต๊ะหมู่ขนาดไม่ตํากว่า 8 นิว มีฐานรองโต๊ะหมู่ โต๊ะแท่นบูชา 9
 ชิน คอสร้อยทอง จํานวน 1 ชุด (ราคาท้องตลาด)
- เก้าอีพักคอย ตังไว้ 52,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพัก
คอย ขนาด 4 ทีนัง จํานวน 15 ตัว (ราคาท้องตลาด)
ตังจ่ายจากรายได้(สถานีขนส่ง)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 179,590 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 179,590 บาท
เพีอจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

งบกลาง  เป็นเงิน 39,210 บาท
งบกลาง รวม 39,210 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2553 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที3) พ.ศ.2542
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท.) จํานวน 21,210 บาท
เพือเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)ที
มีสิทธิรับเงินบําเหน็จบํานาญ ตามหนังสือที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12
 กรกฎาคม 2560 โดยตังในอันตราร้อยละสองของประมาณการรายรับ ซึง
ไม่รวมเงินพันธบัตร เงินกู้ เงินอุทิศ หรือเงินอุดหนุน เทศบาล ได้ประมาณ
การรายรับ ประจําปี 2561 จํานวน 1,660,300 บาท หักงบทัวไปช่วย
เหลือ 600,000 บาท จ่ายในอัตราร้อยละสอง เป็นเงิน 21,206 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

600,000

ค่าชําระดอกเบีย 1,635,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 1,910,000

เงินช่วยพิเศษ 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,975,200

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 600,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 2,617,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 2,418,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 27,848,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

3,430,580

สํารองจ่าย 2,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 5,731,200

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 743,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 756,000 540,000 19,872,000 1,080,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

600,000

ค่าชําระดอกเบีย 1,635,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 1,910,000

เงินช่วยพิเศษ 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,975,200

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 600,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 2,617,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 2,418,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 27,848,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

3,430,580

สํารองจ่าย 2,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 5,731,200

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 743,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 351,600 351,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,563,700 3,563,700

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

459,000 459,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,430,000 1,430,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 351,600 351,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 16,291,600 4,644,000 4,512,000 47,803,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 90,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 22,300 111,480 209,400 16,200 118,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 84,000 60,000 2,208,000 120,000

เงินเดือนพนักงาน 1,044,300 1,677,840 5,072,540 830,280 3,054,120

เงินอืนๆ

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 4,774,220

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 85,200 103,200 18,000 145,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 44,000 190,000 22,000 70,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

90,000 300,000 240,000 6,690,000 60,000 672,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 48,000 162,000 36,000 82,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 80,000 15,000 1,370,000 15,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 15,000 1,100,000 118,000 10,217,000 2,807,900

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

ค่าเครืองแบบนักเรียน

ค่าจัดการเรียนการส
อน

ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 20,000 10,100 120,100

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 7,884,500 17,300 1,200,000 9,579,580

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 1,066,800 516,000 480,000 4,546,800

เงินเดือนพนักงาน 68,162,500 776,000 15,191,900 95,809,480

เงินอืนๆ 8,190,000 8,190,000

เงินวิทยฐานะ 9,756,000 9,756,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,500,000 252,200 6,526,420

เงินประจําตําแหน่ง 330,200 652,600 1,352,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 250,000 45,000 250,000 901,000

ค่าเบียประชุม 5,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

1,652,900 1,350,000 2,385,000 13,439,900

ค่าเช่าบ้าน 260,000 36,000 192,000 852,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30,000 95,000 310,000 1,945,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 2,100,000 272,000 730,000 17,359,900

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 200,000 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 1,908,240 1,908,240

ค่าเครืองแบบนักเรียน 1,311,990 1,311,990

ค่าจัดการเรียนการส
อน 1,193,400 1,193,400

ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 8,105,500 8,105,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติด

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เทศบาล
ค่าใช้จ่ายจัดงาน
เทศกาลอาหารจานเด็ด 1,000,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อประจําถินใน
ชุมชน

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ถนนคนเดิน 150,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รักษ์แม่นําโก-ลก 150,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ลดคัดแยกขยะมูลฝอย 200,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนางาน
สุขาภิบาลอาหาร 
พัฒนาแผงลอย 
จําหน่ายอาหารให้ถูก
หลักสุขาภิบาล

120,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมจัดระเบียบผู้
ประกอบการกิจการที
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

60,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ศูนย์การเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติ สถาน
ศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ศูนย์การเรียนรู้สําหรับ
เด็กปฐมวัยในสถาน
ศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติด

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เทศบาล 100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายจัดงาน
เทศกาลอาหารจานเด็ด 1,000,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อประจําถินใน
ชุมชน

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ถนนคนเดิน 150,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รักษ์แม่นําโก-ลก 150,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ลดคัดแยกขยะมูลฝอย 200,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนางาน
สุขาภิบาลอาหาร 
พัฒนาแผงลอย 
จําหน่ายอาหารให้ถูก
หลักสุขาภิบาล

120,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมจัดระเบียบผู้
ประกอบการกิจการที
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

60,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ศูนย์การเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติ สถาน
ศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

1,000,000 1,000,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ศูนย์การเรียนรู้สําหรับ
เด็กปฐมวัยในสถาน
ศึกษา

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์การปกครองส่วน
ท้องถินเพือเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 30,000 95,000 15,000 80,000

ค่าใช้จ่ายในการติดตัง
ระบบ Wireless 
Fidelity : WiFi

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร/สือ
สารเรียนการสอนวิชา
อิสลามศึกษา/พุทธ
ศาสนาในหลักสูตรการ
ศึกษาขันพืนฐาน (ชาย
แดนใต้)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
หลักสูตรอิสลามศึกษา 
(มุตะวัซซีเฏาะห์) และ
สือการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาทีจัดการ
ศึกษาหลักสูตรผสม
ผสาน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน
ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์การปกครองส่วน
ท้องถินเพือเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0

2,250,000 2,250,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 1,000,000 130,000 680,000 2,080,000

ค่าใช้จ่ายในการติดตัง
ระบบ Wireless 
Fidelity : WiFi

28,800 28,800

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา

80,000 80,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน 1,000,000 1,000,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร/สือ
สารเรียนการสอนวิชา
อิสลามศึกษา/พุทธ
ศาสนาในหลักสูตรการ
ศึกษาขันพืนฐาน (ชาย
แดนใต้)

600,000 600,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน

400,000 400,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
หลักสูตรอิสลามศึกษา 
(มุตะวัซซีเฏาะห์) และ
สือการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาทีจัดการ
ศึกษาหลักสูตรผสม
ผสาน

300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

175,000 175,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

35,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมการจัดกระบวน
การเรียนการสอนการ
บริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  "สถานศึกษา
พอเพียง" สู่ "ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินทีจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดี
เด่น
ค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอกสถาน
ศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
และศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาศักยภาพด้าน
การจัดการความ
สะอาดและสิงแวดล้อม
ภายในเมือง

400,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ทางด้านสาธารณสุขใน
กลุ่มต่าง ๆ

80,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
และศึกษาดูงานด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ
และจัดการสิงแวดล้อม
ชุมชน

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

35,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 500,000 500,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมการจัดกระบวน
การเรียนการสอนการ
บริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  "สถานศึกษา
พอเพียง" สู่ "ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"

400,000 400,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินทีจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดี
เด่น

450,000 450,000

ค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอกสถาน
ศึกษา

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
และศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาศักยภาพด้าน
การจัดการความ
สะอาดและสิงแวดล้อม
ภายในเมือง

400,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ทางด้านสาธารณสุขใน
กลุ่มต่าง ๆ

80,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
และศึกษาดูงานด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ
และจัดการสิงแวดล้อม
ชุมชน

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเทียวใน
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดนิทรรศการทาง
วิชาการและแสดงผล
งานนักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนเทศบาลระดับ
ภาคและระดับประเทศ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดนิทรรศการและแข่ง
ขันทักษะทางวิชาการ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาตลาดสดน่าซือ 60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมสัมมนาพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการและ
ศึกษาดูงานของ
พนักงาน พนักงานครู
เทศบาล ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครูสอนศาสนา
และบุคลากรทางศึกษา
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานของคณะ
กรรมการสถานศึกษา
และผู้นําศาสนา

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง
ค่าปัจจัยพืนฐาน
สําหรับเด็กยากจน

ค่าปัจจัยพืนฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น

วันทีพิมพ์ : 3/10/2560  09:34:32 หน้า : 11/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเทียวใน
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดนิทรรศการทาง
วิชาการและแสดงผล
งานนักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนเทศบาลระดับ
ภาคและระดับประเทศ

550,000 550,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดนิทรรศการและแข่ง
ขันทักษะทางวิชาการ

350,000 350,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาตลาดสดน่าซือ 60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมสัมมนาพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการและ
ศึกษาดูงานของ
พนักงาน พนักงานครู
เทศบาล ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครูสอนศาสนา
และบุคลากรทางศึกษา

700,000 700,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานของคณะ
กรรมการสถานศึกษา
และผู้นําศาสนา

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 38,400 38,400

ค่าปัจจัยพืนฐาน
สําหรับเด็กยากจน 968,000 968,000

ค่าปัจจัยพืนฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น

438,000 438,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุทีเกียวกับการ
ปฏิบัติศาสนกิจ/แบบ
เรียนสําหรับสถาน
ศึกษาทีจัดการศึกษา
แบบผสมผสานระหว่าง
หลักสูตรการศึกษาขัน
พืนฐานและหลักสูตร
อิสลามศึกษา (อิสลาม
ตอนกลาง/มุตะ
วัซซีเฏาะห์ ม.1-3)

ค่าวัสดุส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาไทย

ค่าหนังสือเรียน

ค่าอาหารกลางวัน

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าอุปกรณ์การเรียน

โครงการจัดการแข่ง
กีฬาชุมชนสัมพันธ์
ต้านภัยยาเสพติด

200,000

โครงการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสู่
สากล (ภาษาาจีน)

โครงการจัดงานเมาลิด
สัมพันธ์ 100,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
และวันสําคัญต่าง ๆ 1,000,000

โครงการจัดงานส่ง
เสริมด้านกีฬาและ
นันทนาการ

2,000,000

โครงการจัดงานส่ง
เสริมประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิน

2,000,000

โครงการจัดงานอาซูรอ
สัมพันธ์ 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุทีเกียวกับการ
ปฏิบัติศาสนกิจ/แบบ
เรียนสําหรับสถาน
ศึกษาทีจัดการศึกษา
แบบผสมผสานระหว่าง
หลักสูตรการศึกษาขัน
พืนฐานและหลักสูตร
อิสลามศึกษา (อิสลาม
ตอนกลาง/มุตะ
วัซซีเฏาะห์ ม.1-3)

487,000 487,000

ค่าวัสดุส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาไทย 80,000 80,000

ค่าหนังสือเรียน 2,148,000 2,148,000

ค่าอาหารกลางวัน 1,948,000 1,948,000

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

12,644,000 12,644,000

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,439,800 3,439,800

ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,294,450 1,294,450

โครงการจัดการแข่ง
กีฬาชุมชนสัมพันธ์
ต้านภัยยาเสพติด

200,000

โครงการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสู่
สากล (ภาษาาจีน)

2,600,000 2,600,000

โครงการจัดงานเมาลิด
สัมพันธ์ 100,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
และวันสําคัญต่าง ๆ 1,000,000

โครงการจัดงานส่ง
เสริมด้านกีฬาและ
นันทนาการ

2,000,000

โครงการจัดงานส่ง
เสริมประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิน

2,000,000

โครงการจัดงานอาซูรอ
สัมพันธ์ 100,000

วันทีพิมพ์ : 3/10/2560  09:34:32 หน้า : 14/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน 100,000

โครงการจัดอบรมเข้า
ค่ายภาษาต่างประเทศ
ให้นักเรียนในโรงเรียน
โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่เยาวชน

70,000

โครงการฝึกอบรมและ
จัดเก็บข้อมูลพืนฐาน
เพือการพัฒนา

100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ

1,000,000

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิน 
(SBMLD)

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโรงเรียน
เทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทแกน
นําสตรี

100,000

โครงการพัฒนาอาชีพ
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1,000,000

โครงการมอบ
ประกาศนียบัตรนัก
เรียนสังกัดโรงเรียน
เทศบาล

โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติศาสนกิจใน
เดือนรอมฎอน

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน 100,000

โครงการจัดอบรมเข้า
ค่ายภาษาต่างประเทศ
ให้นักเรียนในโรงเรียน

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่เยาวชน

70,000

โครงการฝึกอบรมและ
จัดเก็บข้อมูลพืนฐาน
เพือการพัฒนา

100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ

1,000,000

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิน 
(SBMLD)

4,000,000 4,000,000

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโรงเรียน
เทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

4,480,000 4,480,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทแกน
นําสตรี

100,000

โครงการพัฒนาอาชีพ
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1,000,000

โครงการมอบ
ประกาศนียบัตรนัก
เรียนสังกัดโรงเรียน
เทศบาล

100,000 100,000

โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติศาสนกิจใน
เดือนรอมฎอน

200,000

วันทีพิมพ์ : 3/10/2560  09:34:32 หน้า : 16/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

100,000

โครงการสอบแข่งขัน
คนเก่งในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
โครงการสังคม
สงเคราะห์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้วย
โอกาสครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย และผู้ไร้ที
พึง

30,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม
ไทย-มาเลเซีย

800,000

โครงการอนุบาลสร้าง
สรรค์
โครงการอบรมผู้สอน
คัมภีร์อัลกุรอ่านในเขต
เทศบาล

โครงการอบรมภาษา
มลายู

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 5,000 10,000 495,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 156,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 570,000 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 50,000 75,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 5,000 1,100,000 35,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 300,000 90,000 3,200,000 120,000

วัสดุกีฬา

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 6,000 363,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 2,000 5,000 160,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

100,000

โครงการสอบแข่งขัน
คนเก่งในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล

50,000 50,000

โครงการสังคม
สงเคราะห์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้วย
โอกาสครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย และผู้ไร้ที
พึง

30,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม
ไทย-มาเลเซีย

800,000

โครงการอนุบาลสร้าง
สรรค์ 150,000 150,000

โครงการอบรมผู้สอน
คัมภีร์อัลกุรอ่านในเขต
เทศบาล

50,000 50,000

โครงการอบรมภาษา
มลายู 50,000 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 110,000 210,000 1,110,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 150,000 60,000 5,000 371,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 70,000 115,000 120,000 955,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 7,000 320,000 557,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 20,000 21,000 1,194,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 400,000 235,000 360,000 4,705,000

วัสดุกีฬา 50,000 50,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 100,000 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 10,000 59,000 508,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 167,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 10,736,600 10,736,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 300,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 120,000 10,000 1,730,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 2,000 11,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 76,000 200,000 105,000

วัสดุอืน 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 13,000 18,000 10,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000 340,000 220,000

ค่าไฟฟ้า 100,000 45,000 2,454,000 750,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000 15,000 16,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี

เก้าอีทํางาน

เก้าอีพนักพิง

เครืองถ่ายเอกสาร

เครืองโทรศัพท์

เครืองปรับอากาศ 46,000

เครืองพิมพ์สําเนา
ระบบดิจิตอล

ชุดรับแขก 12,000

ตู้เหล็ก 7,600

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10,500

ตู้เหล็กบานเลือน

โต๊ะทํางาน

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 52,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 10,000 310,000

วัสดุก่อสร้าง 115,000 5,000 20,000 2,020,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 455,000 490,000

วัสดุสํานักงาน 116,000 20,000 950,000 1,517,000

วัสดุอืน 100,000 10,000 115,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 18,000 10,000 88,000 157,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 700,000 10,000 55,000 1,330,000

ค่าไฟฟ้า 2,500,000 72,000 415,000 6,336,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 70,000 70,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 5,000 86,000 149,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี 3,000 3,000

เก้าอีทํางาน 12,500 12,500

เก้าอีพนักพิง 3,000 3,000

เครืองถ่ายเอกสาร 180,000 180,000

เครืองโทรศัพท์ 1,500 1,500

เครืองปรับอากาศ 23,000 69,000

เครืองพิมพ์สําเนา
ระบบดิจิตอล 130,000 130,000

ชุดรับแขก 12,000

ตู้เหล็ก 7,600

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10,500

ตู้เหล็กบานเลือน 16,000 16,000

โต๊ะทํางาน 4,500 4,500

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 52,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะพร้อมเก้าอี

โต๊ะพร้อมเก้าอีทํางาน 36,000

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 20,000

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 
หน้าสแตนเลส 31,000

โต๊ะอเนกประสงค์ 40,000

ผ้าเต็นท์ 17,000

ผ้าเต็นท์กระโจม 87,000

ผ้าเต้นท์โค้ง 78,000

พัดลมโรงงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 44,000 44,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก
เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (inkjet)

7,700

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

เครืองพิมพ์เลเซอร์ 6,600

เครืองสํารองไฟ 5,600 5,600

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะเก้าอีนักเรียน

โต๊ะและเก้าอี

พัดลมเพดาน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

สว่านชนิดแท่นเจาะ 8,500

สว่านชนิดมือถือ 2,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะพร้อมเก้าอี 42,000 42,000

โต๊ะพร้อมเก้าอีทํางาน 36,000

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 20,000

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 
หน้าสแตนเลส 31,000

โต๊ะอเนกประสงค์ 40,000

ผ้าเต็นท์ 17,000

ผ้าเต็นท์กระโจม 87,000

ผ้าเต้นท์โค้ง 78,000

พัดลมโรงงาน 12,000 12,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 22,000 22,000 88,000 220,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 32,000 32,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (inkjet)

7,700

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ 48,000 23,700 71,700

เครืองพิมพ์เลเซอร์ 3,300 12,000 21,900

เครืองสํารองไฟ 2,800 16,800 30,800

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะเก้าอีนักเรียน 150,000 150,000

โต๊ะและเก้าอี 30,000 30,000

พัดลมเพดาน 30,000 30,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

สว่านชนิดแท่นเจาะ 8,500

สว่านชนิดมือถือ 2,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ 35,200

เครืองตัดหญ้า 38,000

เครืองทํานําเย็น

ตู้เย็น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองขยายเสียง

ระบบเครืองเสียง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 10,000 30,000 20,000 2,020,000 90,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนํา 162,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก

รถยนต์ตรวจการณ์

รถยนต์บรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย 3,800,000

รถยนต์บรรทุกนําดับ
เพลิง

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจียรชนิด
มอเตอร์ 7,800

เครืองเจียรชนิดมือถือ 5,500

เครืองเจียรชนิดมือถือ
แบบหมอทําฟัน 4,200

เลือยฉลุชนิดแท่น 7,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ 35,200

เครืองตัดหญ้า 38,000

เครืองทํานําเย็น 90,000 90,000

ตู้เย็น 15,000 15,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองขยายเสียง 27,000 33,000 60,000

ระบบเครืองเสียง 140,000 140,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 200,000 400,000 190,000 2,960,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนํา 162,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก 555,000 555,000

รถยนต์ตรวจการณ์ 1,198,000 1,198,000

รถยนต์บรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย 3,800,000

รถยนต์บรรทุกนําดับ
เพลิง 5,500,000 5,500,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจียรชนิด
มอเตอร์ 7,800

เครืองเจียรชนิดมือถือ 5,500

เครืองเจียรชนิดมือถือ
แบบหมอทําฟัน 4,200

เลือยฉลุชนิดแท่น 7,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

กล้องถ่ายภาพนิง 
ระบบดิจิตอล

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

กลองใหญ่มาร์ชชิง

เมโลเดียน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงอาคารสนาม
แบดมินตัน

โครงการก่อสร้างศาลา
ทีตังพระบรมฉายา
ลักษณ์
โครงการก่อสร้างห้อง
นํา ห้องส้วม โรงเรียน
เทศบาล 4

โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล 3

โครงการขุดบ่อนําภาย
ในโรงเรียนเทศบาล 4
โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนเทศบาล 2

โครงการติดตังกันสาด
หน้า แผงเหล็กอลูมิ
เนียม และประตูห้อง
เรียนอาคารเรียน 2  
โรงเรียนเทศบาล 2
โครงการติดตังกันสาด
หน้าอาคารเรียน 1 
และหลังคาเชือม
ระหว่างอาคาร 1 และ 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองสุไห
งโก-ลก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

กล้องถ่ายภาพนิง 
ระบบดิจิตอล 42,000 42,000

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 66,000 66,000

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

กลองใหญ่มาร์ชชิง 38,000 38,000

เมโลเดียน 36,000 36,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงอาคารสนาม
แบดมินตัน

1,150,000 1,150,000

โครงการก่อสร้างศาลา
ทีตังพระบรมฉายา
ลักษณ์

50,000 50,000

โครงการก่อสร้างห้อง
นํา ห้องส้วม โรงเรียน
เทศบาล 4

700,000 700,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล 3

2,978,000 2,978,000

โครงการขุดบ่อนําภาย
ในโรงเรียนเทศบาล 4 36,000 36,000

โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนเทศบาล 2

75,000 75,000

โครงการติดตังกันสาด
หน้า แผงเหล็กอลูมิ
เนียม และประตูห้อง
เรียนอาคารเรียน 2  
โรงเรียนเทศบาล 2

273,500 273,500

โครงการติดตังกันสาด
หน้าอาคารเรียน 1 
และหลังคาเชือม
ระหว่างอาคาร 1 และ 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองสุไห
งโก-ลก

120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการติดตังประตู
หน้าโรงเรียนเทศบาล 
2

โครงการติดตังแผง
เหล็กกันรอบสนาม
บาสเกตบอล โรงเรียน
เทศบาล 2
โครงการติดตังหอกระ
จายข่าว 95,400

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 10,000 50,000 1,610,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ
โครงการปรับปรุงใต้
อาคารไพลินเป็นศูนย์
การเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรม  โรงเรียน
เทศบาล 4

โครงการปรับปรุงทาง
เชือมอาคาร โรงเรียน
เทศบาล 1
โครงการปรับปรุงพืน
อาคารเรียน 2 
โรงเรียนเทศบาล 1

โครงการปรับปรุงราว
บันได โรงเรียน
เทศบาล 1
โครงการปรับปรุงโรง
อาหารห้องประกอบ
อาหาร โรงเรียน
เทศบาล 1

โครงการปรับปรุง
สนามฟุตบอลและพืนที
รอบ ๆ โรงเรียน
เทศบาล 4
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการติดตังประตู
หน้าโรงเรียนเทศบาล 
2

80,000 80,000

โครงการติดตังแผง
เหล็กกันรอบสนาม
บาสเกตบอล โรงเรียน
เทศบาล 2

454,700 454,700

โครงการติดตังหอกระ
จายข่าว 95,400

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 700,000 30,000 100,000 2,510,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

800,000 800,000

โครงการปรับปรุงใต้
อาคารไพลินเป็นศูนย์
การเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรม  โรงเรียน
เทศบาล 4

550,000 550,000

โครงการปรับปรุงทาง
เชือมอาคาร โรงเรียน
เทศบาล 1

51,900 51,900

โครงการปรับปรุงพืน
อาคารเรียน 2 
โรงเรียนเทศบาล 1

158,100 158,100

โครงการปรับปรุงราว
บันได โรงเรียน
เทศบาล 1

383,700 383,700

โครงการปรับปรุงโรง
อาหารห้องประกอบ
อาหาร โรงเรียน
เทศบาล 1

380,000 380,000

โครงการปรับปรุง
สนามฟุตบอลและพืนที
รอบ ๆ โรงเรียน
เทศบาล 4

1,320,000 1,320,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติการภาษาจีน 
โรงเรียนเทศบาล 1,2 
และ 4

โครงการปรับปรุุงห้อง
ประชุมเทศบาล

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ 2,000,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างทีทํา
การชุมชนตันหยงมะลิ 1,000,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 420,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 4,100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 300,000

รวม 51,608,380 730,000 2,642,600 10,200,000 8,540,120 72,324,460 1,042,480 13,257,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติการภาษาจีน 
โรงเรียนเทศบาล 1,2 
และ 4

1,000,000 1,000,000

โครงการปรับปรุุงห้อง
ประชุมเทศบาล 976,000 976,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ 2,000,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างทีทํา
การชุมชนตันหยงมะลิ 1,000,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 420,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 4,100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 6,960,000 7,260,000

รวม 208,740,580 16,381,400 40,137,700 425,604,840
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