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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

ท�านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 
 บัดน้ีถึงเวลาที่นายกเทศมนตรี  จะได#เสนอร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป(ต�อสภาเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก อีกครั้งหน่ึง  ฉะน้ันในโอกาสน้ีนายกเทศมนตรี  จึงขอช้ีแจงให#ท�านประธานสภาและสภาชิกทุก
ท�านได#ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและนโยบายการดําเนินการในป(งบประมาณ พ.ศ.2562 
ดังต�อไปน้ี 

1. สถานการณ4คลัง 
1.1 งบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
     ในป(งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ  วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มี

สถานะการเงิน ดังน้ี 
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  426,331,271.53   บาท 
1.1.2 เงินสะสม  225,027,417.55  บาท 
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม  182,205,326.77  บาท 
1.1.4 รายการกนัเงินไว#แบบก�อหน้ีผูกพันและยังไม�ได#เบกิจ�าย 

จํานวน   1   โครงการ  รวม   4,681,100  บาท 
1.15    รายการที่ได#กันเงินไว#โดยยังไม�ได#ก�อหน้ีผูกพัน  จํานวน   9  โครงการ 

รวม  21,394,580  บาท 
1.1.6    เงินกู#คงค#าง    54,500,000   บาท 

2  การบริหารงบประมาณ  ในป�งบประมาณ  2561 
      (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น   336,612,537.33  บาท  ประกอบด#วย 
            หมวดภาษีอากร                                         14,046,870.95  บาท 
            หมวดค�าธรรมเนียม  ค�าปรบั  และใบอนุญาต        3,632,863.42  บาท 
            หมวดรายได#จากทรพัย?สิน                               2,804,566.86  บาท 
            หมวดรายได#จากสาธารณูปโภคแลการพาณิชย?                  -        บาท 
            หมวดรายได#เบ็ดเตล็ด                                       583,832      บาท 
            หมวดรายได#จากทุน                                          92,800       บาท 
            หมวดภาษีจัดสรร                                       112,291,776.82  บาท 
            หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                170,872,519      บาท 

                          (2)  เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค?/เฉพาะกิจ    15,689,708.28   บาท 
           เงินอุดหนุนทั่วไป เงินชดเชยรายได#                    16,597,600       บาท  
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      (3)  รายจ�ายจรงิ  จํานวน  244,709,326.08  บาท  ประกอบด#วย 

            งบกลาง                                  34,722,231.04  บาท 
            งบบุคลากร                             117,050,506.10  บาท 
            งบดําเนินงาน                            79,120,632.66  บาท 
            งบลงทุน                                   6,924,529.52  บาท 
            รายจ�ายอื่น                                        -           บาท 
            งบเงินอุดหนุน                             6,891,426.76  บาท 
(4)  รายจ�ายทีจ่�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค? 15,504,758.28  บาท 
(5)  เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค?ชดเชยรายได#             -              บาท 
(6)  มีการจ�ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน#าที่      22,039,000       บาท 
(7) มีการจ�ายเงินจากเงินกู#  24,500,000  บาท 

3.  งบเฉพาะการ 
     ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  กิจการสถานธนานุบาล 
                ในป(งบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ  วันที่   30  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  มีรายรับจริง   

  21,798,359.48  บาท    รายจ�ายจริง 4,525,457.15  บาท  
                กู#เงินจากธนาคาร                       99,556,850.94   บาท 
                ยืมเงินสะสมจากเทศบาล                       -            บาท 
                กําไรสุทธิ                                          -            บาท 
                เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                      86,827.65     บาท 
                ทรัพย?รับจํานํา                       682,568,000.00     บาท 
     ประเภทกจิการสถานีขนส�ง  กิจการสถานีขนส�ง 

                              ในป(งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.2561  มีรายรับจริง 
1,221,253.36  บาท  รายจ�ายจริง  1,114,037.09  บาท 

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                    1,282,394.36  บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจําป�งบประมาณ 2562 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
 

2.1 รายรับ 
รายรับ รายรับจริง 

ป� 2560 
ประมาณการ 

ป� 2561 
ประมาณการ 

ป� 2562 
รายได
จัดเก็บเอง    

หมวดภาษีอากร 17,016,433.98 16,580,000 16,840,000 
หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรบั และใบอนุญาต 5,161,269.34 4,596,000 4,803,000 
หมวดรายได#จากทรัพย?สิน 8,523,141.92 9,500,000 8,500,000 
หมวดรายได#จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย? 5,758,548.50 3,000,000 5,000,000 
หมวดรายได#เบ็ดเตล็ด 956,693.70 703,000 803,000 
หมวดรายได#จากทุน 629,744.00 150,000 200,000 

รวมรายได
จัดเก็บ 38,045,831.44 34,529,000 36,146,000 

รายได
ท่ีรัฐบาลเก็บแล
วจัดสรรให
องค4กรปกครองส�วน
ท
องถ่ิน 

   

หมวดภาษีจัดสรร 144,726,754.61 137,000,000 142,400,000 
รวมรายได
ท่ีรัฐบาลเก็บแล
วจัดสรรให
องค4กรปกครอง
ส�วนท
องถ่ิน 

144,726,754.61 137,000,000 142,400,000 

รายได
ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให
องค4กรปกครองส�วนท
องถ่ิน    
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรบัดําเนินการตามอํานาจ
หน#าที่และภารกิจโอนเลือกทํา 

50,037,382.00 69,629,600 53,521,210 

เงินอุดหนุนชดเชยรายได# 16,597,600.00 16,597,600 16,597,600 
เงินอุดหนุนทั่วไปด#านการศึกษา 170,008,550.40 167,868,980 167,578,790 

รวมรายได
ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให
องค4กรปกครองส�วน
ท
องถ่ิน 

236,643,532.40 254,096,180 237,697,600 

รวม 419,416,118.45 425,625,180 416,243,600 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
 

2.2 รายจ�าย 
รายจ�าย รายจ�ายจริง 

ป� 2560 
ประมาณการ 

ป� 2561 
ประมาณการ 

ป� 2562 
จ�ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 44,463,851.29 51,608,380 57,883,320 
งบบุคลากร 151,452,292.20 189,840,280 196,232,890 
งบดําเนินงาน 108,612,047.39 139,003,980 138,189,390 
งบลงทุน 51,389,416.07 33,372,200 15,963,300 
งบรายจ�ายอื่น 2,990,000.00 - - 
งบเงินอุดหนุน 8,011,408.58 11,780,000 7,940,000 

รวมจ�ายจากงบประมาณ 366,919,015.53 425,604,840 416,208,900 
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เทศบัญญัติ  
 
  

เร่ือง  
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวดันราธิวาส 

 
 



1 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร�างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ 2562 ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
หลักการ 

 

ด
าน ยอดรวม (บาท) 
ก.งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 416,208,900 
ด
านบริหารงานท่ัวไป 49,342,500 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 39,574,500 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9,768,000 

ด
านบริการชุมชนและสังคม 304,381,480 
แผนงานการศึกษา 203,494,790 
แผนงานสาธารณสุข 12,790,840 
แผนงานสงัคมสงเคราะห? 1,361,400 
แผนงานเคหะและชุมชน 72,881,150 
แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน 7,282,300 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6,571,000 

ด
านการเศรษฐกิจ 4,601,600 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,704,200 
แผนงานการพาณิชย? 1,897,400 

ด
านการดําเนินงานอ่ืน 57,883,320 
แผนงานงบกลาง 57,883,320 

ข. งบประมาณงบเฉพาะการ 38,066,500 
แผนงานงบกลาง 5,838,320 
แผนงานการพาณิชย? 32,228,180 

งบประมาณรายจ�ายท้ังสิ้น 454,275,400 
 

เหตุผล 
 เพ่ือให#การบริหารงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได#แถลง

ไว#ต�อสภาเทศบาลดําเนินการเปRนไปด#วยความเรียบร#อยและบรรลุตามวัตถุประสงค?ในแผนพัฒนาเทศบาลตลอด
ป(งบประมาณ พ.ศ.2562 จึงขอเสนอร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป(งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือ
สมาชิกสภาเทศบาล  พิจารณาให#ความเห็นชอบต�อไป 



แผนงานบริหารงานท ั่วไป

งานงบ งานบริหารท ั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลงั รวม

งบบุคลากร 18,160,500 1,778,000 9,198,000 29,136,500

    เงินเดือน (ฝ ายการเมือง) 6,155,900 0 0 6,155,900

    เงินเดือน (ฝ ายประจาํ) 12,004,600 1,778,000 9,198,000 22,980,600

งบดําเนินงาน 6,848,000 650,000 2,315,000 9,813,000

    คาตอบแทน 1,560,000 265,000 1,410,000 3,235,000

    คาใชสอย 2,893,000 205,000 456,000 3,554,000

    คาวสัดุ 1,743,000 170,000 397,000 2,310,000

    คาสาธารณูปโภค 652,000 10,000 52,000 714,000

งบลงทุน 439,200 114,800 71,000 625,000

    คาครุภณัฑ 339,200 114,800 71,000 525,000

    คาทีด่ินและสิง่กอสราง 100,000 0 0 100,000

                                             รวม 25,447,700 2,542,800 11,584,000 39,574,500

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ
งานป องกนัภยัฝ าย

พลเรือนและระงบัอคัคีภยั
รวม

งบบุคลากร 1,006,000 5,275,000 6,281,000

    เงินเดือน (ฝ ายประจาํ) 1,006,000 5,275,000 6,281,000

งบดําเนินงาน 717,000 2,089,000 2,806,000

    คาตอบแทน 302,000 1,290,000 1,592,000

    คาใชสอย 350,000 180,000 530,000

    คาวสัดุ 65,000 522,000 587,000

    คาสาธารณูปโภค 0 97,000 97,000

งบลงทุน 102,000 579,000 681,000

    คาครุภณัฑ 102,000 549,000 651,000

    คาทีด่ินและสิง่กอสราง 0 30,000 30,000

                                             รวม 1,825,000 7,943,000 9,768,000

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อาํเภอสุไหงโก-ลก  จงัหวดันราธวิาส



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบั

การศึกษา
งานระดบักอนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา
งานระดบัมธัยมศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดบั รวม

งบบุคลากร 11,718,700 89,370,200 15,737,300 0 116,826,200

    เงินเดือน (ฝ ายประจาํ) 11,718,700 89,370,200 15,737,300 0 116,826,200

งบดําเนินงาน 7,133,000 49,094,440 5,198,850 14,944,000 76,370,290

    คาตอบแทน 1,750,000 656,400 0 0 2,406,400

    คาใชสอย 1,300,000 37,561,640 5,198,850 14,944,000 59,004,490

    คาวสัดุ 850,000 10,876,400 0 0 11,726,400

    คาสาธารณูปโภค 3,233,000 0 0 0 3,233,000

งบลงทุน 2,738,300 600,000 0 0 3,338,300

    คาครุภณัฑ 671,300 0 0 0 671,300

    คาทีด่ินและสิง่กอสราง 2,067,000 600,000 0 0 2,667,000

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

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

                                             รวม 21,590,000 146,024,640 20,936,150 14,944,000 203,494,790

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบั

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนยบริการสาธารณ
สุข

รวม

งบบุคลากร 2,057,440 1,162,480 1,444,920 4,664,840

    เงินเดือน (ฝ ายประจาํ) 2,057,440 1,162,480 1,444,920 4,664,840

งบดําเนินงาน 827,000 5,387,900 682,000 6,896,900

    คาตอบแทน 280,000 272,000 242,000 794,000

    คาใชสอย 70,000 4,255,900 148,000 4,473,900

    คาวสัดุ 285,000 60,000 288,000 633,000

    คาสาธารณูปโภค 192,000 800,000 4,000 996,000

งบลงทุน 98,000 53,800 97,300 249,100

    คาครุภณัฑ 88,000 53,800 97,300 239,100

    คาทีด่ินและสิง่กอสราง 10,000 0 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 980,000 980,000

    เงินอุดหนุน 0 0 980,000 980,000

                                             รวม 2,982,440 6,604,180 3,204,220 12,790,840



แผนงานสงัคมสงเคราะห

งานงบ
งานสวสัดิการสงัคมและ

สงัคมสงเคราะห
รวม

งบบุคลากร 1,118,400 1,118,400

    เงินเดือน (ฝ ายประจาํ) 1,118,400 1,118,400

งบดําเนินงาน 243,000 243,000

    คาตอบแทน 163,000 163,000

    คาใชสอย 80,000 80,000

                                             รวม 1,361,400 1,361,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบั

เคหะและชุมชน
งานไฟฟ าถนน งานสวนสาธารณะ

งานกําจดัขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

งานบําบดันํ้าเสีย รวม

งบบุคลากร 2,230,240 10,474,660 3,430,300 16,552,550 240,000 32,927,750

    เงินเดือน (ฝ ายประจาํ) 2,230,240 10,474,660 3,430,300 16,552,550 240,000 32,927,750

งบดําเนินงาน 1,302,000 5,942,100 7,946,100 13,675,000 180,000 29,045,200

    คาตอบแทน 308,000 2,551,600 760,000 4,820,000 60,000 8,499,600

    คาใชสอย 400,000 305,000 4,132,600 5,146,000 20,000 10,003,600

    คาวสัดุ 291,000 3,085,500 623,500 3,585,000 100,000 7,685,000

    คาสาธารณูปโภค 303,000 0 2,430,000 124,000 0 2,857,000

งบลงทุน 165,300 6,842,900 900,000 2,980,000 20,000 10,908,200

    คาครุภณัฑ 165,300 1,105,900 100,000 2,980,000 10,000 4,361,200

    คาทีด่ินและสิง่กอสราง 0 5,737,000 800,000 0 10,000 6,547,000

                                             รวม 3,697,540 23,259,660 12,276,400 33,207,550 440,000 72,881,150



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานงบ
งานสงเสริมและสนบัสนุน

ความเขมแข็งชุมชน
รวม

งบบุคลากร 2,683,600 2,683,600

    เงินเดือน (ฝ ายประจาํ) 2,683,600 2,683,600

งบดําเนินงาน 4,504,000 4,504,000

    คาตอบแทน 467,000 467,000

    คาใชสอย 3,738,000 3,738,000

    คาวสัดุ 224,000 224,000

    คาสาธารณูปโภค 75,000 75,000

งบลงทุน 94,700 94,700

    คาครุภณัฑ 44,700 44,700

    คาทีด่ินและสิง่กอสราง 50,000 50,000

                                             รวม 7,282,300 7,282,300

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานงบ
งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบั

ศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอง

ถิ่น
รวม

งบดําเนินงาน 909,000 3,252,000 2,410,000 6,571,000

    คาใชสอย 909,000 3,252,000 2,410,000 6,571,000

                                             รวม 909,000 3,252,000 2,410,000 6,571,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานกอสรางโครงสรางพื้น

ฐาน
รวม

งบบุคลากร 1,956,200 1,956,200

    เงินเดือน (ฝ ายประจาํ) 1,956,200 1,956,200

งบดําเนินงาน 718,000 718,000

    คาตอบแทน 476,000 476,000

    คาใชสอย 70,000 70,000

    คาวสัดุ 172,000 172,000

งบลงทุน 30,000 30,000

    คาครุภณัฑ 30,000 30,000

                                             รวม 2,704,200 2,704,200



แผนงานการพาณิชย

งานงบ งานโรงฆาสตัว รวม

งบบุคลากร 638,400 638,400

    เงินเดือน (ฝ ายประจาํ) 638,400 638,400

งบดําเนินงาน 1,222,000 1,222,000

    คาตอบแทน 120,000 120,000

    คาใชสอย 617,000 617,000

    คาวสัดุ 335,000 335,000

    คาสาธารณูปโภค 150,000 150,000

งบลงทุน 37,000 37,000

    คาครุภณัฑ 27,000 27,000

    คาทีด่ินและสิง่กอสราง 10,000 10,000

                                             รวม 1,897,400 1,897,400

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 57,883,320 57,883,320

    งบกลาง 57,883,320 57,883,320

                                             รวม 57,883,320 57,883,320



7 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ 2562 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
 โดยที่เป�นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก.ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา  62 จึงตราเทศบัญญัติข้ึน
ไว.  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกและโดยความเห็นชอบของผู.ว�าราชการจังหวัดนราธิวาส 

ข.อ 1. เทศบัญญัติ น้ีเรียกว�า เทศบญัญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 
ข.อ 2. เทศบัญญัติ น้ีให.ใช.บงัคับต้ังแต�วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป�นต.นไป 
ข.อ 3. งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 เป�นจํานวนรวมทั้งสิ้น 454,275,400 บาท 
ข.อ 4. งบประมาณรายจ�ายทั่วไป จ�ายจากรายได.จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไปเป�นจํานวนรวมทัง้สิ้น  416,208,900  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได.ดังน้ี 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด*านบริหารงานท่ัวไป 49,342,500 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 39,574,500 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9,768,000 

ด*านบริการชุมชนและสังคม 304,381,480 
แผนงานการศึกษา 203,494,790 
แผนงานสาธารณสุข 12,790,840 
แผนงานสงัคมสงเคราะหB 1,361,400 
แผนงานเคหะและชุมชน 72,881,150 
แผนงานสร.างความเข.มแข็งของชุมชน 7,282,300 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6,571,000 

ด*านการเศรษฐกิจ 4,601,600 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,704,200 
แผนงานการพาณิชยB 1,897,400 

ด*านการดําเนินงานอ่ืน 57,883,320 
แผนงานงบกลาง 57,883,320 

งบประมาณรายจ�ายท้ังสิ้น 416,208,900 
 

 





ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 ยอดต�าง ป� 2562
(%)

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 14,441,947.00     15,655,084.00     15,916,717.75     15,355,655.31     15,000,000    (1.01)      15,200,000    
ภาษีบํารุงท%องที่ 573,338.14         632,012.65         555,298.81         593,308.67         500,000        (2.24)      580,000        
ภาษีป'าย 1,038,983.20      1,004,272.00      1,001,917.00      988,118.00         1,000,000      (0.82)      980,000        
อากรการฆ+าสัตว0 85,750.00          79,646.00          82,184.00          79,352.00          80,000          0.82       80,000          

รวมหมวดภาษีอากร 16,140,018.34    17,371,014.65    17,556,117.56    17,016,433.98    16,580,000   (1.04)     16,840,000   
หมวดค�าธรรมเนียม  ค�าปรับ และใบอนุญาต

ค+าธรรมเนียมโรงฆ+าสัตว0 154,336.00         143,361.00         147,928.00         131,056.00         72,500          (0.81)      130,000        
ค+าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรงพักสัตว0 -                   -                   -                   11,775.00          72,500          100.00   10,000          
ค+าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 13,560.60          14,200.80          13,638.20          12,066.80          12,000          (0.55)      12,000          
ค+าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน -                   -                   -                   -                   1,000            100.00   1,000           
ค+าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 67,430.70          56,308.50          57,888.90          20,193.30          50,000          (0.96)      20,000          
ค+าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 2,763,594.77      3,021,481.99      3,157,094.37      3,213,752.50      3,000,000      (6.65)      3,000,000      
ค+าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 244,250.00         240,200.00         236,900.00         289,150.00         240,000        (3.16)      280,000        

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําป�งบประมาณ 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการ

1



ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 ยอดต�าง ป� 2562
(%)

ประมาณการ

ค+าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ%งสถานที่
จําหน+ายอาหารหรือสะสมอาหาร 226,500.00         241,500.00         261,800.00         217,100.00         250,000        (3.27)      210,000        
ค+าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน 900.00               200.00               800.00               -                   1,000            100.00   1,000           

ค+าธรรมเนียมปBด โปรย ติดตั้งแผ+นประกาศหรือแผ+นปลิว
เพื่อการโฆษณา 1,400.00            1,200.00            4,800.00            2,000.00            4,000            50.00     3,000           
ค+าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร -                   -                   25,785.00          25,440.00          25,000          (1.73)      25,000          
ค+าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 61,500.00          66,060.00          70,040.00          154,280.00         60,000          (2.77)      150,000        
ค+าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย0 8,720.00            9,080.00            8,050.00            9,120.00            6,000            (12.28)    8,000           
ค+าปรับผู%กระผิดกฎหมายจราจรทางบก 125,700.00         233,550.00         92,800.00          64,600.00          100,000        54.80     100,000        
ค+าปรับผู%กระทําผิดกฎหมายและข%อบังคับท%องถิ่น 116,820.00         103,090.00         135,410.00         111,734.00         120,000        7.40       120,000        
ค+าปรับการผิดสัญญา 104,103.00         64,896.87          67,428.75          285,336.74         50,000          (29.91)    200,000        

ค+าใบอนุญาตประกอบการค%าสําหรับกิจการที่เปHน
อันตรายต+อสุขภาพ 454,550.00         412,300.00         529,375.00         587,175.00         500,000        (14.85)    500,000        

ค+าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน+ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 
ตารางเมตร -                   -                   -                   -                   -               100.00   4,000           
ค+าใบอนุญาตจําหน+ายสินค%าในที่หรือทางสาธารณะ -                   -                   -                   -                   -               100.00   2,000           
ค+าใบอนุญาตใช%ตั้งตลาดเอกชน 4,000.00            4,000.00            6,000.00            4,000.00            5,000            25.00     5,000           
ค+าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,100.00            3,620.00            2,520.00            2,140.00            2,000            (6.54)      2,000           
ค+าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช%เครื่องขยายเสียง 35,025.00          36,625.00          25,835.00          20,350.00          25,000          (1.72)      20,000          

2



ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 ยอดต�าง ป� 2562
(%)

ประมาณการ

รวมหมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต 4,385,490.07     4,651,674.16     4,844,093.22     5,161,269.34     4,596,000     (6.94)     4,803,000     
หมวดรายได9จากทรัพย;สิน

ค+าเช+าหรือค+าบริการสถานที่ 3,099,290.00      3,741,110.00      3,321,170.00      3,556,171.00      3,500,000      (1.58)      3,500,000      
ดอกเบี้ยเงินฝาก 7,823,511.79      5,731,038.07      5,996,362.87      4,966,970.92      6,000,000      0.66       5,000,000      

รวมหมวดรายได9จากทรัพย;สิน 10,922,801.79    9,472,148.07     9,317,532.87     8,523,141.92     9,500,000     (0.27)     8,500,000     
หมวดรายได9จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย;

เงินช+วยเหลือจากสถานธนานุบาล 3,797,492.70      3,965,724.13      4,892,922.82      5,758,548.50      3,000,000      (13.17)    5,000,000      
รวมหมวดรายได9จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย; 3,797,492.70     3,965,724.13     4,892,922.82     5,758,548.50     3,000,000     (13.17)   5,000,000     

หมวดรายได9เบ็ดเตล็ด
ค+าขายแบบแปลน 104,700.00         175,200.00         99,000.00          112,000.00         100,000        (10.71)    100,000        
ค+ารับรองสําเนาและถ+ายเอกสาร 15,418.00          16,170.00          1,840.00            -                   3,000            100.00   3,000           
รายได%เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 612,453.35         667,058.50         641,673.60         844,693.70         600,000        (17.13)    700,000        

รวมหมวดรายได9เบ็ดเตล็ด 732,571.35        858,428.50        742,513.60        956,693.70        703,000        (16.07)   803,000       
หมวดรายได9จากทุน

ค+าขายทอดตลาดทรัพย0สิน 216,600.00         128,000.00         195,950.00         629,744.00         150,000        (68.24)    200,000        
รวมหมวดรายได9จากทุน 216,600.00        128,000.00        195,950.00        629,744.00        150,000        (68.24)   200,000       

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค+าธรรมเนียมรถยนต0และล%อเลื่อน -                   -                   1,068,644.25      213,412.13         1,000,000      (6.28)      200,000        
ภาษีมูลค+าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 90,093,576.11     94,928,792.10     98,752,160.82     99,285,505.09     95,000,000    (1.29)      98,000,000    
ภาษีมูลค+าเพิ่ม 1 ใน 9 15,721,270.89     15,493,727.50     15,337,178.95     14,918,724.67     15,500,000    0.54       15,000,000    
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ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 ยอดต�าง ป� 2562
(%)

ประมาณการ

ภาษีสุรา 7,700,572.52      8,687,513.43      8,556,508.44      8,680,657.10      8,000,000      (2.08)      8,500,000      
ภาษีสรรสามิต 10,474,304.84     14,966,102.64     18,405,120.18     20,919,362.25     16,000,000    (4.39)      20,000,000    
ค+าภาคหลวงแร+ 290,730.68         233,921.52         279,228.75         340,687.48         200,000        (11.94)    300,000        
ค+าภาคหลวงปBโตรเลียม 604,265.28         429,668.69         291,027.97         270,602.89         300,000        10.86     300,000        

ค+าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 117,221.00         915,133.00         1,710,428.00      97,803.00          1,000,000      2.25       100,000        

รวมหมวดภาษีจัดสรร 125,001,941.32  135,654,858.88  144,400,297.36  144,726,754.61  137,000,000  (1.61)     142,400,000 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน%าที่ 
และภารกิจถ+ายโอนเลือกทํา 129,586,222.00   129,579,449.00   149,541,835.00   66,634,982.00     86,227,200    5.23       70,118,810    
เงินอุดหนุนทั่วไปด%านการศึกษา -                   -                   101,462,077.98   170,008,550.40   167,868,980   (1.43)      167,578,790  

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 129,586,222.00  129,579,449.00  251,003,912.98  236,643,532.40  254,096,180  0.45       237,697,600 
รวมทุกหมวด 290,783,137.57  301,681,297.39  432,953,340.41  419,416,118.45  425,625,180  (0.76)     416,243,600 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั�วไป

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อาํเภอสุไหงโก-ลก  จงัหวดันราธวิาส

ประมาณการรายรบัรวมท ั)งสิ)น 416,243,600   บาท  แยกเป็น

รายได้จดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 16,840,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที�ดนิ จาํนวน 15,200,000 บาท

ตั)งรบัตามเกณฑ์ ก.ค.1 สูงกวา่ปีที�แลว้

ภาษีบาํรุงทอ้งที� จาํนวน 580,000 บาท

ตั)งรบัตามเกณฑ์ ก.ค.1 สูงกวา่ปีที�แลว้

ภาษีป้าย จาํนวน 980,000 บาท

ตั)งรบัตามเกณฑ์ ก.ค.1 ตํ�ากวา่ปีที�แลว้

อากรการฆา่สตัว์ จาํนวน 80,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ เทา่กบัปีที�แลว้

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต รวม 4,803,000 บาท

คา่ธรรมเนียมโรงฆา่สตัว์ จาํนวน 130,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ สูงกวา่ปีที�แลว้

คา่ธรรมเนียมโรงพกัสตัว์ จาํนวน 10,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ ตํ�ากวา่ปีที�แลว้

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนุญาตการขายสุรา จาํนวน 12,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ เทา่กบัปีที�แลว้

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนุญาตการพนนั จาํนวน 1,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ เทา่กบัปีที�แลว้

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัการควบคมุอาคาร จาํนวน 20,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ ตํ�ากวา่ปีที�แลว้

คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จาํนวน 3,000,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ เทา่กบัปีที�แลว้

คา่ธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ�งปฏกูิล จาํนวน 280,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ สูงกวา่ปีที�แลว้

คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสือรบัรองการแจง้สถานที�จาํหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จาํนวน 210,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ ตํ�ากวา่ปีที�แลว้

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัการต ั)งสุสานและฌาปนสถาน จาํนวน 1,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ เทา่กบัปีที�แลว้

คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ั)งแผน่ประกาศหรือแผน่ปลวิเพื�อการโฆษณา จาํนวน 3,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ ตํ�ากวา่ปีที�แลว้

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัทะเบียนราษฎร จาํนวน 25,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ เทา่กบัปีที�แลว้
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คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบับตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 150,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ สูงกวา่ปีที�แลว้

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัทะเบียนพาณิชย์ จาํนวน 8,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ สูงกวา่ปีที�แลว้

คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก จาํนวน 100,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ  เทา่กบัปีที�แลว้

คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถิ�น จาํนวน 120,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ เทา่กบัปีที�แลว้

คา่ปรบัการผดิสญัญา จาํนวน 200,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ สูงกวา่ปีที�แลว้

คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการที�เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ จาํนวน 500,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ เทา่กบัปีที�แลว้

คา่ใบอนุญาตจดัต ั)งสถานที�จาํหน่ายอาหารหรือสถานที�สะสมอาหารในครวั 
หรือพื)นที�ใด ซึ�งมีพื)นที�เกนิ 200 ตารางเมตร

จาํนวน 4,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ สูงกวา่ปีที�แลว้

คา่ใบอนุญาตจาํหน่ายสนิคา้ในที�หรือทางสาธารณะ จาํนวน 2,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ สูงกวา่ปีที�แลว้

คา่ใบอนุญาตใหต้ ั)งตลาดเอกชน จาํนวน 5,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ เทา่กบัปีที�แลว้

คา่ใบอนุญาตเกี�ยวกบัการควบคมุอาคาร จาํนวน 2,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ เทา่กบัปีที�แลว้

คา่ใบอนุญาตเกี�ยวกบัการโฆษณาโดยใชเ้ครื�องขยายเสียง จาํนวน 20,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ ตํ�ากวา่ปีที�แลว้

หมวดรายได้จากทรพัย์สิน รวม 8,500,000 บาท

คา่เชา่หรือบรกิารสถานที� จาํนวน 3,500,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ เทา่กบัปีที�แลว้

ดอกเบี)ย จาํนวน 5,000,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ ตํ�ากวา่ปีที�แลว้

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 5,000,000 บาท

เงนิชว่ยเหลือจากสถานธนานุบาล จาํนวน 5,000,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ สุงกวา่ปีที�แลว้

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 803,000 บาท

คา่ขายแบบแปลน จาํนวน 100,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ เทา่กบัปีที�แลว้

คา่รบัรองสาํเนาและถา่ยเอกสาร จาํนวน 3,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ เทา่กบัปีที�แลว้

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอื�นๆ จาํนวน 700,000 บาท

ตั)งรบัตามจาํนวนที�คาดวา่จะไดร้บัจรงิ สุงกวา่ปีที�แลว้
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รวม บาท
จาํนวน บาท

รวม บาท
จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

รวม บาท
จาํนวน บาท

ตัง้รบัตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบัจรงิ ตํ่ากวาปีทีแ่ลว
รายไดที่รฐับาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนท ั่วไป 237,697,600
เงนิอุดหนุนท ั่วไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหนาทีแ่ละภารกจิถายโอน
เลือกทาํ

237,697,600

1. เงนิอุดหนุนสาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหนาทีแ่ละภารกจิถายโอน  
2,006,210 บาท
2. เงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัการจดัการศกึษาภาคบงัคบั 
83,624,900 บาท
3. เงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนอาหาร
เสรมิ (นม) 10,876,400 บาท
4. เงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนอาหาร
กลางวนั 23,335,800 บาท
5. เงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสงเสรมิศกัยภาพ
การจดัการศกึษาทองถิน่ 6,479,200 บาท
6. เงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสงเสรมิศกัยภาพ
การจดัการศกึษาทองถิน่ (คาปจัจยัพื้นฐาน สาํหรบันกัเรียนยากจน)  
1,247,000 บาท
7. เงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
คาใชจายในการศกึษาต ัง้แตระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาข ัน้พื้นฐาน 
14,130,670 บาท
8. เงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนคา
จดัการเรียนการสอนของศูนยพฒันาเด็กเล็ก (รายหวั) 1,193,400 บาท
9. เงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
คาใชจายในการจดัการศกึษาสาํหรบัศูนยพฒันาเด็กเล็ก (ศพด.) 
793,260 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม 300,000
ตัง้รบัตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบัจรงิ เทากบัปีทีแ่ลว
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 100,000

ตัง้รบัตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบัจรงิ สุงกวาปีทีแ่ลว
คาภาคหลวงแร 300,000
ตัง้รบัตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบัจรงิ สุงกวาปีทีแ่ลว

ภาษีสุรา 8,500,000
ตัง้รบัตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบัจรงิ สูงกวาปีทีแ่ลว
ภาษีสรรพสามติ 20,000,000

ตัง้รบัตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบัจรงิ สูงกวาปีทีแ่ลว
ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ 15,000,000
ตัง้รบัตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบัจรงิ ตํ่ากวาปีทีแ่ลว

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลือ่น 200,000
ตัง้รบัตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบัจรงิ ตํ่ากวาปีทีแ่ลว
ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 98,000,000

เป็นรายไดจากการขายทอดตลาดทรพัยสนิ สูงกวาปีทีแ่ลว
รายไดที่รฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจดัสรร 142,400,000

หมวดรายไดจากทุน 200,000
คาขายทอดตลาดทรพัยสนิ 200,000
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10. เงนิอดุหนุนทั�วไปดา้นการศกึษา เงนิอดุหนุนสําหรับศนูยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในเขตพื+นที�จังหวดัชายแดนใตเ้พื�อ
จัดหาสื�อการเรยีนการสอนเชงิสญัลกัษณข์องความเป็นชาต ิ40,000 บาท
11. เงนิอดุหนุนทั�วไปดา้นการศกึษา เงนิอดุหนุนสําหรับสนับสนุนการจัด
การศกึษาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื+นที�จังหวดัชายแดนใต ้
13,586,160 บาท
12. เงนิอดุหนุนทั�วไป เงนิอดุหนุนสําหรับสนับสนุนศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
12,272,000 บาท 
13. เงนิอดุหนุนสําหรับคา่ตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้กเ่จา้หนา้ที�
ผูป้ฏบัิตงิานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื+นที�จังหวดัชายแดน
ภาคใต ้13,470,000 บาท 

20. เงนิอดุหนุนสําหรับสํารวจขอ้มูลจํานวนสตัว ์และขึ+นทะเบยีนสตัว ์ตาม
โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากพษิสนัุขบา้ตามพระปณธิาน 
ศาสตรจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ ์อคัร
ราช กมุาร ี15,000 บาท
21. เงนิอดุหนุนสําหรับขบัเคลื�อนโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพษิสนัุขบา้นตามพระปณธิาน ศาสตรจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้ลกู
เธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกมุาร ี150,000 บาท

14. เงนิอดุหนุนโครงการสง่เสรมิสนับสนุนแกไ้ขปัญหาและพัฒนาจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้(เงนิอดุหนุนสําหรับชดเชยรายไดท้ี�ลดลงจากเหตกุารณ์
ความไม่สงบในพื+นที� 5 จังหวดัชายแดนภาคใต ้16,597,600 บาท
15. เงนิอดุหนุนสําหรับโครงการเสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้กผู่ ้
พกิารหรอืทุพพลภาพ (เงนิอดุหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะหเ์บี+ยความ
พกิาร) 6,307,200 บาท

16. เงนิอดุหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวสัดกิารทางสงัคมแก่
ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม (เงนิอดุหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเ์บี+ย
ยังชพีผูป่้วยเอดส)์ 600,000 บาท
17. เงนิอดุหนุนโครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดแ้กผู่ส้งูอายุ (เงนิ
อดุหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราหเ์บี+ยยังชพีผูส้งูอายุ) 29,992,800 
บาท
18. เงนิอดุหนุนโครงการสง่เสรมิอาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้น 
(อสม.) เชงิรุก (เงนิอดุหนุนสําหรับสนับสนุนการดําเนนิงานของ
อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้น) 420,000 บาท
19. เงนิอดุหนุนสําหรับการดําเนนิงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดา้นสาธารณสขุ 560,000 บาท
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานท ั่วไป

งานบริหารท ั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,429,920.00 1,429,920.00 1,429,540.00 1,430,000.00 0 % 1,430,000

เงินคาตอบแทนประจาํตําแหนงนายก/รอง
นายก

351,000.00 351,000.00 351,500.00 351,600.00 0 % 351,600

เงินคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 351,000.00 351,000.00 351,000.00 351,600.00 0 % 351,600

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบรหิารสวนตําบล

459,000.00 459,000.00 458,880.00 459,000.00 0 % 459,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครอง
สวนทองถิน่

3,539,267.00 3,374,640.00 3,280,636.00 3,374,700.00 5.6 % 3,563,700

รวมเงินเดือน (ฝ ายการเมือง) 6,130,187.00 5,965,560.00 5,871,556.00 5,966,900.00 6,155,900

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงินเดือนพนกังาน 5,702,491.61 6,324,561.39 6,692,337.00 7,415,600.00 6.28 % 7,881,000

เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 748,930.00 782,736.00 806,039.00 827,700.00 4.87 % 868,000

เงินประจาํตําแหนง 441,600.00 482,100.00 495,600.00 495,600.00 0 % 495,600

คาจางลูกจางประจาํ 218,590.00 25,410.00 0.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนกังานจาง 2,834,181.65 2,484,000.00 2,483,419.35 2,484,000.00 0 % 2,484,000

เงินเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 0.00 276,000.00 275,935.48 276,000.00 0 % 276,000

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา) 9,945,793.26 10,374,807.39 10,753,330.83 11,498,900.00 12,004,600

รวมงบบุคลากร 16,075,980.26 16,340,367.39 16,624,886.83 17,465,800.00 18,160,500

รายงานประมาณการรายจาย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อาํเภอสุไหงโก-ลก    จงัหวดันราธวิาส
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งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่

5,102,550.00 24,064.00 1,187,705.00 1,291,100.00 -0.86 % 1,280,000

คาเบี้ยประชุม 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0 % 45,000

คาเชาบาน 72,000.00 79,500.00 99,300.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 45,183.00 27,612.00 29,940.00 90,000.00 22.22 % 110,000

รวมคาตอบแทน 5,219,733.00 131,176.00 1,316,945.00 1,551,100.00 1,560,000

คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 68,679.43 67,715.00 65,003.50 150,000.00 -100 % 0

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ 143,725.00 165,286.00 117,243.00 205,000.00 -2.44 % 200,000

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายโครงการรณรงคแกไขปญัหา
ยาเสพติด

0.00 0.00 344,351.00 200,000.00 0 % 200,000

คาใชจายโครงการวนัเทศบาล 0.00 0.00 50,290.00 68,000.00 47.06 % 100,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 244,318.64 476,154.62 280,631.00 460,000.00 -13.04 % 400,000

คาใชจายในการฝึกอบรมและทศันศึกษา
ดูงาน

659,144.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใชจายในการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน

0.00 0.00 258,825.00 356,000.00 -38.76 % 218,000

คาใชจายในการเลือกต ัง้ 0.00 0.00 0.00 321,300.00 366.85 % 1,500,000

โครงการฝึกอบรมและประกวดภาพถาย 
"ภาพเลาเรือ่งเมืองโก-ลก"

69,636.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคแกไขปญัหายาเสพติด 0.00 28,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวนัเทศบาล 49,910.00 48,900.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาบํารุงรกัษาและซอมแซม 48,498.87 50,855.63 68,743.15 407,000.00 -69.29 % 125,000

รวมคาใชสอย 1,283,911.94 837,511.25 1,185,086.65 2,167,300.00 2,893,000

คาวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน 487,875.00 288,165.00 450,840.00 610,000.00 -1.64 % 600,000

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 6,299.00 0.00 12,853.00 13,000.00 0 % 13,000

วสัดุงานบานงานครวั 41,430.00 40,980.00 54,961.00 50,000.00 0 % 50,000

วสัดุกอสราง 18,813.00 20,760.00 16,285.00 25,000.00 -20 % 20,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง 25,200.00 65,650.00 66,400.00 100,000.00 0 % 100,000

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ 220,037.35 198,924.16 239,678.08 300,000.00 0 % 300,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร 288,338.00 499,126.00 395,935.00 455,000.00 0 % 455,000

วสัดุเครือ่งแตงกาย 0.00 3,750.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วสัดุคอมพวิเตอร 122,570.00 101,714.00 128,396.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมคาวสัดุ 1,210,562.35 1,219,069.16 1,365,348.08 1,758,000.00 1,743,000

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟ า 6,328.94 113,098.65 129,019.41 415,000.00 0 % 415,000

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 35,118.97 39,934.13 42,104.01 55,000.00 0 % 55,000

คาบรกิารโทรศพัท 26,908.49 30,420.85 32,616.50 40,000.00 0 % 40,000

คาบรกิารไปรษณีย 54,004.00 63,512.00 62,704.00 70,000.00 0 % 70,000

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 62,661.65 53,906.60 47,203.05 72,000.00 0 % 72,000

รวมคาสาธารณูปโภค 185,022.05 300,872.23 313,646.97 652,000.00 652,000

รวมงบดําเนินงาน 7,899,229.34 2,488,628.64 4,181,026.70 6,128,400.00 6,848,000

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

เกาอี้ 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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เกาอี้ทาํงาน 0.00 0.00 13,500.00 3,400.00 -100 % 0

เกาอี้ประชุม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,600

เครือ่งถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 77,200.00 -100 % 0

เครือ่งโทรศพัท 0.00 4,410.00 0.00 1,500.00 0 % 1,500

เครือ่งโทรสาร 0.00 14,600.00 0.00 0.00 0 % 0

เครือ่งปรบัอากาศ 44,000.00 0.00 44,000.00 23,000.00 504.35 % 139,000

เครื่อ่งพมิพสาํเนาระบบดิจติอล 0.00 0.00 0.00 130,000.00 -100 % 0

ตูลิน้ชกัเหล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,000

ตูใสแฟ ม 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0 % 0

โตะทาํงาน 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

โตะพรอมเกาอี้ 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง

รถยนตโดยสาร 0.00 1,290,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ

เครือ่งขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 33,000.00 -100 % 0

เครือ่งขยายเสียงรถยนต 0.00 0.00 18,600.00 0.00 0 % 0

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพนิ่งดิจติอล 0.00 82,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กลองถายรูป 0.00 0.00 0.00 32,000.00 -100 % 0

ขาต ัง้กลอง 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครือ่งมลัติมีเดียโปรเจคเตอร 0.00 38,600.00 0.00 0.00 0 % 0

เครือ่งรบัสญัญาณกระจายเสียงไรสาย 518,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภณัฑงานบานงานครวั

คาติดต ัง้มานปรบัแสง 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

อางลางจาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,500
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ครุภณัฑคอมพวิเตอร

ครุภณัฑคอมพวิเตอรพรอมติดต ัง้เครือ
ขายอนิเตอรเน็ตความเร็วสุูง

0.00 0.00 0.00 281,280.00 -100 % 0

เครือ่งคอมพวิเตอร 22,000.00 66,000.00 119,000.00 0.00 100 % 44,000

เครือ่งคอมพวิเตอรโนตบุก 0.00 0.00 0.00 32,000.00 -50 % 16,000

เครือ่งคอมพวิเตอรโนตบุค 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครือ่งพมิพชนิดเลเซอร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,600

เครือ่งพมิพเลเซอร 0.00 6,600.00 9,900.00 12,000.00 -100 % 0

เครือ่งสาํรองไฟ 0.00 6,000.00 9,000.00 0.00 100 % 5,000

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 153,269.46 91,434.50 141,046.05 130,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมคาครุภณัฑ 758,269.46 1,662,144.50 358,546.05 780,380.00 339,200

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางซุมประดบัพระบรม
ฉายาลกัษณหนาเทศบาลเมืองสุไห
งโก-ลก 

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

คากอสรางสิง่สาธารณูปการ

คาปรบัปรุงหองประชุมสภาเทศบาล 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางติดต ัง้ป ายประชา
สมัพนัธแบบจอ LED FULL COLOR

5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอสราง

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่
กอสราง

9,800.00 14,500.00 83,000.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการปรบัปรุุงหองประชุมเทศบาล 0.00 0.00 0.00 976,000.00 -100 % 0

โครงการมุงหลงัคาเมทลัชึทอาคารสาํนกั
งานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

0.00 310,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 7,509,800.00 324,500.00 183,000.00 1,076,000.00 100,000

รวมงบลงทุน 8,268,069.46 1,986,644.50 541,546.05 1,856,380.00 439,200
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รายจายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

รวมงานบริหารท ั่วไป 32,243,279.06 20,815,640.53 21,347,459.58 25,450,580.00 25,447,700

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงินเดือนพนกังาน 1,259,600.00 1,197,192.66 1,240,380.00 1,550,000.00 -3.23 % 1,500,000

เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 134,360.00 127,950.00 126,360.00 140,000.00 0 % 140,000

เงินประจาํตําแหนง 0.00 13,500.00 18,000.00 18,000.00 0 % 18,000

คาตอบแทนพนกังานจาง 120,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 0 % 108,000

เงินเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา) 1,513,960.00 1,458,642.66 1,504,740.00 1,828,000.00 1,778,000

รวมงบบุคลากร 1,513,960.00 1,458,642.66 1,504,740.00 1,828,000.00 1,778,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่

0.00 0.00 150,000.00 180,000.00 -16.67 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 9,640.00 8,200.00 7,000.00 15,000.00 0 % 15,000

คาเชาบาน 36,000.00 36,000.00 43,200.00 92,000.00 -2.17 % 90,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,400.00 2,400.00 3,700.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมคาตอบแทน 48,040.00 46,600.00 203,900.00 297,000.00 265,000

คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 37,050.00 6,350.00 30,231.00 70,000.00 -100 % 0

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 84,996.00 90,119.28 18,738.56 100,000.00 0 % 100,000

คาบํารุงรกัษาและซอมแซม 3,300.00 7,400.00 4,880.00 35,000.00 0 % 35,000

รวมคาใชสอย 125,346.00 103,869.28 53,849.56 205,000.00 205,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

คาวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน 65,827.00 39,299.00 91,178.00 100,000.00 0 % 100,000

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 0.00 0.00 932.00 5,000.00 -100 % 0

วสัดุงานบานงานครวั 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วสัดุคอมพวิเตอร 15,680.00 13,270.00 39,900.00 70,000.00 0 % 70,000

รวมคาวสัดุ 81,507.00 52,569.00 132,010.00 180,000.00 170,000

คาสาธารณูปโภค

คาบรกิารโทรศพัท 3,052.71 3,081.60 2,672.86 10,000.00 0 % 10,000

รวมคาสาธารณูปโภค 3,052.71 3,081.60 2,672.86 10,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 257,945.71 206,119.88 392,432.42 692,000.00 650,000

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

เกาอี้ 0.00 5,000.00 0.00 3,000.00 66.67 % 5,000

เครือ่งโทรศพัท 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0 % 0

เครือ่งปรบัอากาศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 55,400

โตะพรอมเกาอี้ 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ

เครือ่งบนัทกึเสียง 0.00 0.00 4,990.00 0.00 0 % 0

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอร 44,000.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,000

เครือ่งพมิพชนิดเลเซอร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

เครือ่งพมิพเลเซอร 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครือ่งสาํรองไฟ 0.00 0.00 2,800.00 5,600.00 -100 % 0

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 2,850.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500
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รายจายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมคาครุภณัฑ 57,850.00 6,600.00 7,790.00 26,600.00 114,800

รวมงบลงทุน 57,850.00 6,600.00 7,790.00 26,600.00 114,800

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,829,755.71 1,671,362.54 1,904,962.42 2,546,600.00 2,542,800

งานบริหารงานคลงั

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงินเดือนพนกังาน 3,844,793.85 4,116,509.11 4,137,060.00 5,785,900.00 10.75 % 6,407,700

เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 210,240.00 210,240.00 201,340.00 265,000.00 0 % 265,000

เงินประจาํตําแหนง 67,200.00 107,700.00 121,200.00 139,000.00 0 % 139,000

คาจางลูกจางประจาํ 228,330.00 244,680.00 250,140.00 264,200.00 -4.54 % 252,200

เงินเพิม่ตาง ๆของลูกจางประจาํ 0.00 0.00 0.00 10,100.00 0 % 10,100

คาตอบแทนพนกังานจาง 1,748,129.03 1,552,500.00 1,620,000.00 1,904,700.00 0.8 % 1,920,000

เงินเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 0.00 172,500.00 180,000.00 195,300.00 4.45 % 204,000

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา) 6,098,692.88 6,404,129.11 6,509,740.00 8,564,200.00 9,198,000

รวมงบบุคลากร 6,098,692.88 6,404,129.11 6,509,740.00 8,564,200.00 9,198,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่

10,850.00 11,550.00 681,068.58 1,220,000.00 -19.67 % 980,000

คาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 415,420.00 382,280.00 325,600.00 250,000.00 0 % 250,000

คาเชาบาน 1,950.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 67,106.00 59,888.75 37,856.75 150,000.00 0 % 150,000

รวมคาตอบแทน 495,326.00 453,718.75 1,044,525.33 1,650,000.00 1,410,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 153,209.68 238,500.00 462,638.79 510,000.00 -100 % 0

คาเชาทีด่ินการรถไฟ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาใชจายในการจางเหมาแรงงาน บุคคล
ภายนอก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 216,000

คาประกนัภยัรถยนต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 106,487.00 165,668.00 0.00 520,000.00 -75 % 130,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชาการ 0.00 0.00 292,411.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรกัษาและซอมแซม 20,360.00 29,660.00 19,470.00 20,000.00 150 % 50,000

รวมคาใชสอย 280,056.68 433,828.00 774,519.79 1,050,000.00 456,000

คาวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน 168,325.05 202,167.00 175,051.50 250,000.00 0 % 250,000

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 0.00 310.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วสัดุงานบานงานครวั 3,930.00 0.00 352.00 4,000.00 0 % 4,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 3,500.00 20,000.00 0 % 20,000

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ 54,755.02 26,826.87 21,334.39 60,000.00 0 % 60,000

วสัดุคอมพวิเตอร 95,100.00 73,330.00 99,780.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

วสัดุอืน่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมคาวสัดุ 322,110.07 302,633.87 300,017.89 427,000.00 397,000

คาสาธารณูปโภค

คาบรกิารโทรศพัท 13,350.87 11,283.31 11,478.36 36,000.00 0 % 36,000

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 13,660.45 12,840.00 15,408.00 16,000.00 0 % 16,000

รวมคาสาธารณูปโภค 27,011.32 24,123.31 26,886.36 52,000.00 52,000

รวมงบดําเนินงาน 1,124,504.07 1,214,303.93 2,145,949.37 3,179,000.00 2,315,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

เกาอี้ทาํงาน 0.00 0.00 0.00 12,500.00 -100 % 0

เกาอี้พนกัพงิ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

เครือ่งโทรศพัท 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0 % 0

เครือ่งปรบัอากาศ 28,000.00 22,000.00 40,000.00 0.00 0 % 0

ตูเหล็กบานเลือ่น 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

โตะทาํงาน 0.00 0.00 0.00 4,500.00 -100 % 0

โตะพรอมเกาอี้ 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอร 44,000.00 44,000.00 66,000.00 170,000.00 -100 % 0

เครือ่งคอมพวิเตอรโนตบุก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

เครือ่งคอมพวิเตอรโนตบุค 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครือ่งพมิพชนิดเลเซอร 5,500.00 6,200.00 0.00 23,700.00 -100 % 0

เครือ่งพมิพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี 0.00 0.00 11,800.00 0.00 0 % 0

เครือ่งพมิพเลเซอร 0.00 0.00 6,200.00 0.00 0 % 0

เครือ่งสาํรองไฟ 8,550.00 6,000.00 6,200.00 19,600.00 -100 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 12,880.00 8,200.00 5,230.00 50,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมคาครุภณัฑ 98,930.00 102,400.00 137,830.00 317,300.00 71,000

รวมงบลงทุน 98,930.00 102,400.00 137,830.00 317,300.00 71,000

รวมงานบริหารงานคลงั 7,322,126.95 7,720,833.04 8,793,519.37 12,060,500.00 11,584,000

รวมแผนงานบริหารงานท ั่วไป 41,395,161.72 30,207,836.11 32,045,941.37 40,057,680.00 39,574,500
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รายจายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงินเดือนพนกังาน 454,860.00 518,020.00 437,540.00 280,000.00 2.14 % 286,000

เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 19,800.00 19,800.00 13,200.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนกังานจาง 453,000.00 432,000.00 432,000.00 601,500.00 7.73 % 648,000

เงินเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 0.00 48,000.00 48,000.00 67,000.00 7.46 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา) 927,660.00 1,017,820.00 930,740.00 948,500.00 1,006,000

รวมงบบุคลากร 927,660.00 1,017,820.00 930,740.00 948,500.00 1,006,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่

12,000.00 0.00 170,000.00 197,500.00 6.33 % 210,000

คาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 29,400.00 41,360.00 0.00 45,000.00 0 % 45,000

คาเชาบาน 68,400.00 35,400.00 33,300.00 36,000.00 16.67 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,200.00 4,465.00 4,555.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมคาตอบแทน 113,000.00 81,225.00 207,855.00 283,500.00 302,000

คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 2,400,000.00 2,397,000.00 259,000.00 252,000.00 -100 % 0

โครงการจางเหมาเฝ าระวงัความ
ปลอดภยัสาํนกังานเทศบาล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 270,000

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

คาบํารุงรกัษาและซอมแซม 120.00 19,893.50 5,369.69 50,000.00 0 % 50,000

รวมคาใชสอย 2,400,120.00 2,416,893.50 264,369.69 332,000.00 350,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

คาวสัดุ

วสัดุกอสราง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง 11,400.00 7,230.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ 28,904.00 26,969.50 28,373.00 35,000.00 0 % 35,000

วสัดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมคาวสัดุ 40,304.00 34,199.50 28,373.00 60,000.00 65,000

รวมงบดําเนินงาน 2,553,424.00 2,532,318.00 500,597.69 675,500.00 717,000

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

ชัน้วางเอกสารไม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก 0.00 0.00 0.00 555,000.00 -100 % 0

ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ

โทรทศันวงจรปิด 0.00 0.00 560,000.00 0.00 0 % 0

ครุภณัฑอืน่

แขนก ัน้จราจร แบบแมนนวล 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0.00 75,245.50 57,811.85 100,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมคาครุภณัฑ 0.00 102,245.50 617,811.85 655,000.00 102,000

รวมงบลงทุน 0.00 102,245.50 617,811.85 655,000.00 102,000

รวมงานเทศกิจ 3,481,084.00 3,652,383.50 2,049,149.54 2,279,000.00 1,825,000

งานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงินเดือนพนกังาน 285,840.00 328,020.00 338,340.00 446,000.00 46.86 % 655,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 17,280.00 17,280.00 17,280.00 17,300.00 246.82 % 60,000

คาจางลูกจางประจาํ 219,210.00 237,140.00 0.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนกังานจาง 3,712,318.03 3,990,629.03 4,101,677.41 4,104,000.00 0 % 4,104,000

เงินเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 0.00 443,403.00 455,742.00 456,000.00 0 % 456,000

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา) 4,234,648.03 5,016,472.03 4,913,039.41 5,023,300.00 5,275,000

รวมงบบุคลากร 4,234,648.03 5,016,472.03 4,913,039.41 5,023,300.00 5,275,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่

0.00 0.00 1,170,000.00 1,200,000.00 4.17 % 1,250,000

คาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 28,000.00 40,600.00 13,000.00 50,000.00 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,000.00 35,200.00 26,500.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมคาตอบแทน 40,000.00 75,800.00 1,209,500.00 1,290,000.00 1,290,000

คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 0.00 4,800.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 63,780.00 50,800.00 42,764.00 100,000.00 0 % 100,000

คาบํารุงรกัษาและซอมแซม 6,518.50 13,450.50 11,874.80 60,000.00 0 % 60,000

รวมคาใชสอย 70,298.50 69,050.50 54,638.80 180,000.00 180,000

คาวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน 15,951.00 7,320.00 21,457.00 20,000.00 0 % 20,000

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 15,860.00 0.00 4,680.00 20,000.00 0 % 20,000

วสัดุงานบานงานครวั 9,750.00 0.00 7,300.00 10,000.00 0 % 10,000

วสัดุกอสราง 0.00 0.00 558.00 5,000.00 0 % 5,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง 60,635.00 26,658.00 102,220.00 100,000.00 0 % 100,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ 154,083.24 114,803.92 109,523.91 200,000.00 0 % 200,000

วสัดุเครือ่งแตงกาย 167,450.00 68,060.00 48,600.00 60,000.00 0 % 60,000

วสัดุคอมพวิเตอร 0.00 4,760.00 0.00 7,000.00 0 % 7,000

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 260,600.00 48,960.00 94,700.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมคาวสัดุ 684,329.24 270,561.92 389,038.91 522,000.00 522,000

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟ า 74,119.53 82,081.35 84,767.10 82,000.00 -12.2 % 72,000

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 7,804.06 8,327.83 9,817.16 10,000.00 0 % 10,000

คาบรกิารโทรศพัท 3,368.58 3,220.43 2,982.57 5,000.00 0 % 5,000

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 7,575.60 8,961.43 8,239.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมคาสาธารณูปโภค 92,867.77 102,591.04 105,805.83 107,000.00 97,000

รวมงบดําเนินงาน 887,495.51 518,003.46 1,758,983.54 2,099,000.00 2,089,000

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

เกาอี้ 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0

ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง

เครือ่งวนิซไฟฟ า 0.00 93,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รถยนตตรวจการณ 0.00 0.00 0.00 1,198,000.00 -100 % 0

รถยนตบรรทุกนํ้าดบัเพลงิ 0.00 0.00 0.00 5,500,000.00 -100 % 0

เรือไฟเบอรกลาส 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เรืออลูมิเนียมทองแบน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 126,000

ครุภณัฑโรงงาน

เลื่อ่ยโซยนต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,000

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอร 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0
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รายจายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

เครือ่งพมิพเลเซอร 0.00 0.00 0.00 3,300.00 -100 % 0

เครือ่งสาํรองไฟ 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 132,977.72 414,830.65 185,444.91 350,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

รวมคาครุภณัฑ 212,977.72 507,830.65 188,444.91 7,076,100.00 549,000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิง่สาธารณูปการ

โครงการมุงหลงัคาเมทลัชีส 0.00 0.00 690,000.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอสราง

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่
กอสราง

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0.00 0.00 690,000.00 30,000.00 30,000

รวมงบลงทุน 212,977.72 507,830.65 878,444.91 7,106,100.00 579,000

รวมงานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 5,335,121.26 6,042,306.14 7,550,467.86 14,228,400.00 7,943,000

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 8,816,205.26 9,694,689.64 9,599,617.40 16,507,400.00 9,768,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงินเดือนพนกังาน 3,213,791.70 3,622,979.00 3,591,082.61 7,362,500.00 3.4 % 7,612,500

เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 292,286.33 330,180.00 302,246.45 918,000.00 0 % 918,000

เงินประจาํตําแหนง 67,200.00 81,550.00 125,032.26 330,200.00 0 % 330,200

เงินวทิยฐานะ 0.00 36,400.00 109,200.00 498,000.00 0 % 498,000

คาตอบแทนพนกังานจาง 1,784,579.00 1,672,200.00 1,728,000.00 2,160,000.00 0 % 2,160,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

เงินเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 0.00 185,800.00 192,000.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา) 5,357,857.03 5,929,109.00 6,047,561.32 11,468,700.00 11,718,700

รวมงบบุคลากร 5,357,857.03 5,929,109.00 6,047,561.32 11,468,700.00 11,718,700

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่

37,700.00 19,300.00 755,887.10 1,570,000.00 0 % 1,570,000

คาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 51,800.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

คาเชาบาน 60,000.00 84,000.00 84,000.00 260,000.00 -61.54 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,440.00 24,460.00 25,600.00 100,000.00 -50 % 50,000

รวมคาตอบแทน 174,940.00 127,760.00 865,487.10 1,960,000.00 1,750,000

คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 52,663.60 57,661.69 44,014.38 100,000.00 -100 % 0

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 215,928.00 174,444.00 1,759,977.00 1,300,000.00 -23.08 % 1,000,000

คาบํารุงรกัษาและซอมแซม 45,122.67 47,320.85 47,608.22 200,000.00 0 % 200,000

รวมคาใชสอย 313,714.27 279,426.54 1,851,599.60 1,600,000.00 1,300,000

คาวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน 97,851.05 64,967.00 121,940.00 116,000.00 -13.79 % 100,000

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 138,000.00 20,500.00 8,600.00 10,000.00 0 % 10,000

วสัดุงานบานงานครวั 19,995.00 19,805.00 15,685.00 40,000.00 0 % 40,000

วสัดุกอสราง 32,095.00 1,226.00 1,920.00 40,000.00 0 % 40,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง 34,400.00 25,200.00 10,573.00 120,000.00 -41.67 % 70,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ 245,264.68 185,993.87 200,664.42 400,000.00 0 % 400,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วสัดุเครือ่งแตงกาย 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

วสัดุคอมพวิเตอร 67,220.00 99,750.00 119,460.00 180,000.00 -55.56 % 80,000

วสัดุอืน่ 0.00 0.00 90,000.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมคาวสัดุ 634,825.73 417,441.87 568,842.42 1,166,000.00 850,000

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟ า 1,818,754.50 2,186,128.97 2,201,185.36 2,930,000.00 -14.68 % 2,500,000

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 527,350.12 509,001.57 614,543.58 900,000.00 -22.22 % 700,000

คาบรกิารโทรศพัท 11,341.78 10,571.07 9,832.28 15,000.00 0 % 15,000

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 8,859.60 8,859.60 8,859.60 18,000.00 0 % 18,000

รวมคาสาธารณูปโภค 2,366,306.00 2,714,561.21 2,834,420.82 3,863,000.00 3,233,000

รวมงบดําเนินงาน 3,489,786.00 3,539,189.62 6,120,349.94 8,589,000.00 7,133,000

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

เครือ่งพมิพสาํเนาระบบดิจติอล 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจดัซื้อโตะหมูบูชาหนาแปดชุด
เจ็ด

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

ชัน้วางของ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

ชัน้วางเอกสาร 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดรบัแขก 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตูกระจกบานเลือ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 54,000

ตูเก็บเสื้อผา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

ตูโชวติดผนงั 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ตูเสื้อผา 88,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

ตูเหล็ก 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตูเหล็ก 15 ลิน้ชกั 13,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตูเหล็ก 2 บาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 55,000

ตูเหล็กชนิด 2 บาน 0.00 0.00 7,400.00 0.00 0 % 0

โตะ-เกาอี้ สาํหรบัโรงอาหาร 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โตะประชุมพรอมเกาอี้ 0.00 0.00 44,000.00 0.00 0 % 0

โตะโฟเมกาขาวพบัได 0.00 0.00 61,600.00 0.00 0 % 0

โตะหมูบูชาหนาสบิ ชุดเกาลงลกัปิดทอง 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

พดัลมโรงงาน 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

ครุภณัฑการศึกษา

ครุภณัฑหองปฏิบตัิการทางภาษา 490,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จกัรเย็บผาชนิดคอมพวิเตอร 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดโตะ - เกาอี้อนุบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 85,000

โตะ - เกาอี้ครู 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โตะ เกาอี้นกัเรียน 0.00 237,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โตะ-เกาอี้ ครู 0.00 0.00 184,000.00 0.00 0 % 0

โตะ-เกาอี้ครู 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โตะเกาอี้นกัเรียน 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โตะโฟเมกาขาวพบัไดและเกาอี้เด็ก 0.00 0.00 53,000.00 0.00 0 % 0

โตะโรงอาหาร 420,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โตะและเกาอี้ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

พดัลมเพดาน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ

กลองโทรทศันวงจรปิด 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 0 % 0

เครือ่งขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 27,000.00 -100 % 0

เครือ่งขยายเสียงพรอมลาํโพง 0.00 98,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

เครือ่งเลนดีวีดี 59,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ระบบเครือ่งเสียง 0.00 0.00 0.00 140,000.00 -100 % 0

ลาํโพงกระจายเสียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 48,000

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจติอล 0.00 0.00 0.00 42,000.00 -100 % 0

เครือ่งมลัติมีเดียโปรเจคเตอร 0.00 0.00 0.00 66,000.00 -79.85 % 13,300

โครงการจดัซื้อชุดเครือ่งขยายเสียง
พรอมอุปกรณอืน่ ๆ 

0.00 0.00 27,000.00 0.00 0 % 0

จอโปรเจคเตอร แบบขาต ัง้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,700

โทรทศัน 259,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โทรทศัน LED 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0 % 0

โทรทศัน แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 212,400

โทรทศัน แอลอีดี 0.00 196,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภณัฑวทิยาศาสตรหรือการแพทย

เครือ่งช ั่งนํ้าหนกั 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ครุภณัฑงานบานงานครวั

เครือ่งทาํนํ้าเย็น 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0

ตูเย็น 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ครุภณัฑกีฬา

เครือ่งเลนสนาม 0.00 995,000.00 490,000.00 0.00 100 % 43,000

อุปกรณฟิตเนส 0.00 527,400.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภณัฑดนตรีและนาฏศิลป

กลองมารชชิง 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กลองใหญมารชชิ่ง 0.00 0.00 0.00 38,000.00 -100 % 0

เครือ่งดนตรีทรมัเปต 0.00 132,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เมโลเดี้ยน 0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0
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ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอร 438,000.00 0.00 66,000.00 22,000.00 100 % 44,000

เครือ่งคอมพวิเตอรโนตบุก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

เครือ่งพมิพชนิดเลเซอร 16,500.00 0.00 0.00 48,000.00 -83.54 % 7,900

เครือ่งพมิพเลเซอรชนิด LED สี แบบ 
Network

0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

เครือ่งพมิพเลเซอรสี 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครือ่งสาํรองไฟ 57,000.00 0.00 8,400.00 0.00 0 % 0

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

จอคอมพวิเตอร 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

อุปกรณกระจายสญัญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที1่

0.00 0.00 12,400.00 0.00 0 % 0

อุปกรณกระจายสญัญาณไรสาย 
(Access Point) แบบที ่1

0.00 0.00 17,100.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 295,850.28 134,257.37 200,819.91 200,000.00 -100 % 0

รวมคาครุภณัฑ 2,419,550.28 2,661,657.37 2,511,719.91 946,000.00 671,300

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

อาคารตาง ๆ

โครงการซอมแซมอาคารเรียนมรกต 
โรงเรียนเทศบาล 4

0.00 293,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดต ัง้กนัสาดและรางนํ้า อาคาร
เรียนทบัทมิ โรงเรียนเทศบาล 4

0.00 240,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดต ัง้ปลองระบายควนัโรง
อาหารโรงเรียนเทศบาล 1

0.00 61,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดต ัง้เหล็กดดั และกระจกชอง
แสงอาคารเรียน 2 ช ัน้ และอาคารช ั่ว
คราว โรงเรียนเทศบาล 2

0.00 94,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการทาสีอาคารบานบุรี โรงเรียน
เทศบาล 3

0.00 540,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการทาํหลงัคาโครงเหล็กมุงแผนโพ
ลีคารบอรเนต โรงเรียนเทศบาล 3

0.00 137,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการทาํหลงัคาเหล็กรีดลอนอาคาร
โยทะกาถงึอาคารปารชิาติ โรงเรียน
เทศบาล 3

0.00 370,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรบัปรุงทอระบายนํ้า หนาตาง 
ฝ าอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1

0.00 198,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรบัปรุงรางนํ้าบรเิวณโรง
อาหาร  โรงเรียนเทศบาล 1

0.00 36,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรบัปรุงหองนํ้านกัเรียนอาคาร
บานบุรี กบัอาคารศรีตรงั โรงเรียน
เทศบาล 3

0.00 242,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรบัปรุงหองสมุดโรงเรียน
เทศบาล 1

0.00 303,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรบัปรุงอาคารพลศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 4

0.00 283,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปูกระเบื้องอาคารศรีตรงั 
โรงเรียนเทศบาล 3

0.00 667,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปูกระเบื้องอาคารอนุบาล 
โรงเรียนเทศบาล 3

0.00 210,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปูพื้นกระเบื้องและติดต ัง้หลงัคา
หนาโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 4

0.00 233,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสรางสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอสรางกนัสาด ประตูหองเรียน
และประตูหองนํ้าของอาคารเรียน 3

215,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางกนัสาดระหวางอาคาร
เรียนนพรตันและอาคารพลศึกษา

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางจดัทาํฝาเหล็กครอบทาง
ระบายนํ้าภายในโรงเรียน

45,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางปรบัปรุงอาคารสนาม
แบดมินตนั

0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 -100 % 0

โครงการกอสรางร ัว้โรงเรียน โรงเรียน
เทศบาล 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 923,000

โครงการกอสรางและปรบัปรุงอาคาร
เรียนบุษราคมั โรงเรียนเทศบาล 4

0.00 0.00 888,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสรางศาลาทีต่ ัง้พระบรม
ฉายาลกัษณ

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการกอสรางหลงัคาคลุมอฒัจนัทร
สนามฟุตซอล

0.00 0.00 510,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางหองนํ้า หองสวม 
โรงเรียนเทศบาล 4

0.00 0.00 0.00 700,000.00 -100 % 0

โครงการกอสรางหอประชุม โรงเรียน
เทศบาล 1

0.00 0.00 1,983,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางอาคารกีฬา (มวยไทย) 
ภายในสนามกีฬามหาราช

0.00 0.00 2,805,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางอาคารหองประชุมภาย
ในสนามกีฬามหาราช

2,885,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3

0.00 0.00 0.00 2,978,000.00 -100 % 0

โครงการขุดบอนํ้าภายในโรงเรียน
เทศบาล 4

0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0

โครงการจดัทาํป ายประชาสมัพนัธ 
โรงเรียนเทศบาล 2

0.00 0.00 0.00 75,000.00 -100 % 0

โครงการจดัสรางฝาก ัน้หองอนุบาล 1 
และ 2

52,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดต ัง้กนัสาด และเปลีย่นบาน
ประตู อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1

0.00 0.00 198,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดต ัง้กนัสาดขางอาคาร
บุษราคมั โรงเรียนเทศบาล 4

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดต ัง้กนัสาดหนา แผงเหล็กอลู
มิเนียม และประตูหองเรียนอาคารเรียน 
2  โรงเรียนเทศบาล 2

0.00 0.00 0.00 273,500.00 -100 % 0

โครงการติดต ัง้กนัสาดหนาอาคารเรียน 
1 และหลงัคาเชื่อมระหวางอาคาร 1 และ 
3 ศูนยพฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุไห
งโก-ลก

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

โครงการติดต ัง้ประตูหนาโรงเรียน
เทศบาล 2

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการติดต ัง้แผงเหล็กก ัน้รอบสนาม
บาสเกตบอล โรงเรียนเทศบาล 2

0.00 0.00 0.00 454,700.00 -100 % 0
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โครงการติดต ัง้พื้นยางสงัเคราะหสนาม
แบดมินตนั

0.00 0.00 675,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดต ัง้หลงัคาทางเดินระหวาง
อาคารเรียน 1 และ 2 โรงเรียนเทศบาล 
2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 96,000

โครงการทาสีร ัว้พรอมประตูร ัว้ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการทาสีอาคารกระดงังา โรงเรียน
เทศบาล 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 450,000

โครงการปรบัปรุงซอมแซมหองนํ้า
อาคารไพลนิ โรงเรียนเทศบาล 4

0.00 0.00 96,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรบัปรุงพื้นทีฟุ่ตบาทหนาหอง
สมุด

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรบัปรุงภูมิทศันบรเิวณดาน
หลงัอาคารชงโค และอาคารโยทะกา 
โรงเรียนเทศบาล 3

0.00 0.00 474,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรบัปรุงภูมิทศันบรเิวณอาคาร
ปารชิาตกบัอาคารวาสนา โรงเรียน
เทศบาล 3

0.00 0.00 350,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรบัปรุงระบบไฟฟ า อาคารโรง
ยมิ โรงเรียนเทศบาล 4

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรบัปรุงสนามเปตอง โรงเรียน
เทศบาล 2

0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรบัปรุงสนามฟุตบอลหญา
เทียม

0.00 0.00 1,273,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรบัปรุงหองสมุดเป็นแหลง
เรียนรู โรงเรียนเทศบาล 3

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรบัปรุงหองสุขา โรงเรียน
เทศบาล 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 450,000

โครงการปรบัปรุงอาคารบานบุรี ปูพื้น
กระเบื้องอาคารบานบุรี

670,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรบัปรุงอาคารเรียนนพรตันปู
พื้นกระเบื้องหนาระเบียงและบนัได

155,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปูพื้นกระเบื้องขางหองอนุบาล 
โรงเรียนเทศบาล 2

0.00 0.00 63,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการปูพื้นกระเบื้องรอบอาคาร
ศรีตรงั โรงเรียนเทศบาล 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 148,000

โครงการสรางอางลางหนาแปรงฟนัให
นกัเรียน โรงเรียนเทศบาล 2

0.00 0.00 38,000.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอสราง

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่
กอสราง

73,000.00 0.00 1,131,900.00 700,000.00 -100 % 0

โครงการปรบัปรุงใตอาคารไพลนิเป็น
ศูนยการเรียนรูภาษาและวฒันธรรม  
โรงเรียนเทศบาล 4

0.00 0.00 0.00 550,000.00 -100 % 0

โครงการปรบัปรุงทางเชื่อมอาคาร 
โรงเรียนเทศบาล 1

0.00 0.00 0.00 51,900.00 -100 % 0

โครงการปรบัปรุงพื้นอาคารเรียน 2 
โรงเรียนเทศบาล 1

0.00 0.00 0.00 458,100.00 -100 % 0

โครงการปรบัปรุงราวบนัได โรงเรียน
เทศบาล 1

0.00 0.00 0.00 383,700.00 -100 % 0

โครงการปรบัปรุงโรงอาหารหอง
ประกอบอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1

0.00 0.00 0.00 380,000.00 -100 % 0

โครงการปรบัปรุงสนามฟุตบอลและพื้นที่
รอบ ๆ โรงเรียนเทศบาล 4

0.00 0.00 0.00 1,320,000.00 -100 % 0

โครงการปรบัปรุงหองปฏิบตัิการภาษา
จีน โรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 4

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 4,515,000.00 3,908,500.00 11,296,900.00 10,760,900.00 2,067,000

รวมงบลงทุน 6,934,550.28 6,570,157.37 13,808,619.91 11,706,900.00 2,738,300

รวมงานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 15,782,193.31 16,038,455.99 25,976,531.17 31,764,600.00 21,590,000

งานระดบักอนวยัเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงินเดือนพนกังาน 34,769,274.78 34,968,797.33 42,308,130.94 53,585,500.00 1.05 % 54,150,000

เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 2,241,659.37 1,949,905.00 3,360,359.33 5,768,400.00 15.8 % 6,679,600

เงินวทิยฐานะ 3,949,962.27 4,425,012.33 5,548,209.02 8,330,400.00 10.03 % 9,165,600
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คาจางลูกจางประจาํ 1,079,020.00 1,161,936.00 1,206,120.00 1,500,000.00 -20 % 1,200,000

เงินเพิม่ตาง ๆของลูกจางประจาํ 20,950.00 8,624.00 4,284.00 20,000.00 0 % 20,000

คาตอบแทนพนกังานจาง 1,039,145.00 1,499,583.00 7,069,796.00 9,276,600.00 11.86 % 10,377,000

เงินเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 126,055.00 158,880.00 639,143.00 871,800.00 21.36 % 1,058,000

เงินอืน่ๆ 3,912,500.00 3,827,093.67 5,421,879.00 6,960,000.00 -3.45 % 6,720,000

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา) 47,138,566.42 47,999,831.33 65,557,921.29 86,312,700.00 89,370,200

รวมงบบุคลากร 47,138,566.42 47,999,831.33 65,557,921.29 86,312,700.00 89,370,200

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่

21,700.00 71,800.00 90,950.00 154,900.00 226.92 % 506,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 72,927.00 150,000.00 0 % 150,000

รวมคาตอบแทน 21,700.00 71,800.00 163,877.00 304,900.00 656,400

คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 1,517,902.19 0.00 234,890.32 500,000.00 -100 % 0

โครงการจางวทิยากรปฏิบตัิหนาทีค่รู
สอนอสิลามศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 236,160

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเรียน 0.00 1,453,122.00 1,426,018.00 1,479,680.00 1.65 % 1,504,120

คากจิกรรมพฒันาผูเรียน (ศูนยพฒันา
เด็กเล็ก)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 301,860

คาเครือ่งแบบนกัเรียน 0.00 1,081,920.00 1,049,208.00 1,092,840.00 1.24 % 1,106,400

คาเครือ่งแบบนกัเรียน (ศูนยพฒันาเด็ก
เล็ก)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 210,600

คาเครือ่งอุปกรณการเรียน 0.00 1,088,394.00 1,057,815.00 0.00 0 % 0

คาจดัการเรียนการสอน 0.00 0.00 1,201,900.00 1,193,400.00 0 % 1,193,400

คาจดัการเรียนการสอน (รายหวั) 0.00 5,793,660.00 5,664,242.00 5,914,000.00 1.64 % 6,010,800
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คาใชจายในการจดัทาํศูนยการเรียนรู
เฉลมิพระเกียรติ สถานศึกษาในสงักดั
องคกรปกครองสวนทองถิน่

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0

คาใชจายในการจดัทาํศูนยการเรียนรู
สาํหรบัเด็กปฐมวยัในสถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

คาใชจายในการจางพฒันาระบบการ
บรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกสของ
องคการปกครองสวนทองถิน่เพือ่เขาสู
ประเทศไทย 4.0

0.00 0.00 0.00 2,250,000.00 -100 % 0

คาใชจายในการติดต ัง้ระบบ Wireless 
Fidelity : WiFi

28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 -100 % 0

คาใชจายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถาน
ศึกษา

80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0 % 80,000

คาใชจายในการพฒันาการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน

320,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใชจายในการพฒันาขาราชการครูใน
สงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 507,000

คาใชจายในการพฒันาครูผูดูแลเด็ก/ผู
ดูแลเด็กของศูนยพฒันาเด็กเล็ก

0.00 94,786.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใชจายในการพฒันาครูผูดูแลเด็กของ
ศูนยพฒันาเด็กเล็ก

91,316.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใชจายในการพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

0.00 1,679,104.00 5,100.00 0.00 0 % 0

คาใชจายในการพฒันาปรบัปรุงหลกั
สูตร/สือ่การเรียนการสอนวชิาอสิลาม
ศึกษา/พุทธศาสนาในหลกัสูตรการศึกษา
ข ัน้พื้นฐาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 600,000

คาใชจายในการพฒันาปรบัปรุงหลกั
สูตร/สือ่สารการเรียนการสอนวชิาอสิลาม
ศึกษา/พุทธศาสนาในหลกัสูตรการศึกษา
ข ัน้พื้นฐาน

0.00 0.00 460,000.00 0.00 0 % 0

คาใชจายในการพฒันาปรบัปรุงหลกั
สูตร/สือ่สารเรียนการสอนวชิาอสิลาม
ศึกษา/พุทธศาสนาในหลกัสูตรการศึกษา
ข ัน้พื้นฐาน (ชายแดนใต)

0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0
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คาใชจายในการพฒันาปรบัปรุงหองสมุด
โรงเรียน

0.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0 % 400,000

คาใชจายในการพฒันาศูนยการเรียนอา
เซียนศึกษา

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใชจายในการพฒันาหองสมุดโรงเรียน 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใชจายในการพฒันาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใชจายในการพฒันาแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน

0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0 % 200,000

คาใชจายในการรณรงคป องกนัยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

0.00 60,000.00 160,000.00 175,000.00 0 % 175,000

คาใชจายในการสงเสรมิการจดักระบวน
การเรียนการสอนการบรหิารตามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง  "สถาน
ศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง"

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

คาใชจายในการสงเสรมิการจดักระบวน
การเรียนการสอนการบรหิารตามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถาน
ศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง"

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

คาใชจายในการสงเสรมิกจิกรรมรกัการ
อานในสถานศึกษา

0.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00 100 % 200,000

คาใชจายในการสงเสรมิองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ทีจ่ดัทาํแผนพฒันาการศึกษา
ดีเดน

0.00 0.00 0.00 450,000.00 0 % 450,000

คาใชจายในการสรางภูมิคุมกนัยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

คาใชจายในกจิกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเทีย่วในสถานศึกษาสงักดั
องคกรปกครองสวนทองถิน่

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

คาใชจายอนิเตอรเน็ตความเร็วสูง 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 -100 % 0

คาใชจายอนิเตอรเน็ตโรงเรียนระบบ 
ADSL

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 38,400
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คาใชาจายอนิเตอรเน็ตโรงเรียนระบบ 
Wireless  Fidelity : WiFi

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,800

คาปจัจยัพื้นฐานสาํหรบัเด็กนกัเรียนยาก
จน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 908,000

คาปจัจยัพื้นฐานสาํหรบัเด็กยากจน 0.00 183,000.00 183,000.00 968,000.00 -100 % 0

คาวสัดุสงเสรมิการเรียนรูภาษาไทย 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000

คาสือ่การเรียนการสอนเชิงสญัลกัษณ
ของความเป็นชาติ

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

คาหนงัสือเรียน 0.00 1,801,419.00 1,718,620.00 1,754,300.00 0.12 % 1,756,400

คาหนงัสือเรียน (ศูนยพฒันาเด็กเล็ก) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,400

คาอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนโรงเรียน
สงักดัเทศบาล

11,888,000.00 12,288,000.00 12,144,000.00 12,644,000.00 2.31 % 12,936,000

คาอาหารกลางวนัเด็กศูนยพฒันาเด็กเล็ก 0.00 0.00 3,464,300.00 3,439,800.00 0 % 3,439,800

คาอาหารกลางวนัเด็กศูนยพฒันาเด็กเล็ก
เทศบาล

772,800.00 705,600.00 0.00 0.00 0 % 0

คาอุปกรณการเรียน 0.00 0.00 0.00 1,089,910.00 -1.08 % 1,078,100

คาอุปกรณการเรียน (ศูนยพฒันาเด็ก
เล็ก)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,400

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทองถิน่ 
(SBMLD)

0.00 1,015,000.00 925,000.00 4,000,000.00 -25 % 3,000,000

โครงการมอบประกาศนียบตัรนกัเรียน
สงักดัโรงเรียนเทศบาล

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอนุบาลสรางสรรค 115,399.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

สือ่การเรียนการสอนเชิงสญัลกัษณของ
ความเป็นชาติ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมคาใชสอย 15,752,617.19 28,041,205.00 30,491,293.32 40,368,130.00 37,561,640

คาวสัดุ

คาอาหารเสรมิ (นม) 8,772,014.94 9,683,500.00 9,643,000.00 10,736,600.00 1.3 % 10,876,400

วสัดุการศึกษา 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0 % 0

รวมคาวสัดุ 8,772,014.94 9,683,500.00 9,723,000.00 10,736,600.00 10,876,400
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รวมงบดําเนินงาน 24,546,332.13 37,796,505.00 40,378,170.32 51,409,630.00 49,094,440

งบลงทุน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอสราง

คาใชจายในการปรบัปรุง/ซอมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ

0.00 629,100.00 774,000.00 800,000.00 -25 % 600,000

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0.00 629,100.00 774,000.00 800,000.00 600,000

รวมงบลงทุน 0.00 629,100.00 774,000.00 800,000.00 600,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 9,486,400.00 9,443,640.00 6,820,000.00 6,960,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวนั โรงเรียน
บานสุไหงโก-ลก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,960,000

รวมเงินอุดหนุน 9,486,400.00 9,443,640.00 6,820,000.00 6,960,000.00 6,960,000

รวมงบเงินอุดหนุน 9,486,400.00 9,443,640.00 6,820,000.00 6,960,000.00 6,960,000

รวมงานระดบักอนวยัเรียนและประถมศึกษา 81,171,298.55 95,869,076.33 113,530,091.61 145,482,330.00 146,024,640

งานระดบัมธัยมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงินเดือนพนกังาน 4,304,896.31 4,366,104.00 4,730,621.29 6,400,000.00 0 % 6,400,000

เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 325,288.90 444,588.00 405,840.00 1,398,100.00 13.65 % 1,588,900

เงินวทิยฐานะ 599,816.45 602,530.00 577,725.81 1,077,600.00 33.3 % 1,436,400

คาตอบแทนพนกังานจาง 0.00 0.00 4,612,880.00 4,900,000.00 3.71 % 5,082,000

เงินอืน่ๆ 427,660.00 395,000.00 1,070,161.00 1,230,000.00 0 % 1,230,000

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา) 5,657,661.66 5,808,222.00 11,397,228.10 15,005,700.00 15,737,300

รวมงบบุคลากร 5,657,661.66 5,808,222.00 11,397,228.10 15,005,700.00 15,737,300
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งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเรียน 0.00 398,200.00 355,520.00 428,560.00 -22.59 % 331,760

คาเครือ่งแบบนกัเรียน 0.00 202,500.00 181,800.00 219,150.00 -22.59 % 169,650

คาเครือ่งอุปกรณการเรียน 0.00 190,050.00 169,680.00 0.00 0 % 0

คาจดัการเรียนการสอน (รายหวั) 0.00 2,036,250.00 1,829,000.00 2,191,500.00 -22.59 % 1,696,500

คาใชจายในการพฒันาหลกัสูตรอสิลาม
ศึกษา (มุตตะวซัซีเฏาะห) และสือ่การ
เรียนการสอนในสถานศึกษาทีจ่ดัการ
ศึกษาหลกัสูตรผสมผสาน

0.00 0.00 230,000.00 0.00 0 % 0

คาใชจายในการพฒันาหลกัสูตรอสิลาม
ศึกษา (มุตะวซัซีเฏาะห) และสือ่การ
เรียนการสอนในสถานศึกษาทีจ่ดัการ
ศึกษาหลกัสูตรผสมผสาน

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

คาปจัจยัพื้นฐานสาํหรบันกัเรียนยากจน  
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 339,000

คาปจัจยัพื่น้ฐานสาํหรบันกัเรียนยากจน 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน

0.00 102,000.00 109,500.00 438,000.00 -100 % 0

คาวสัดุทีเ่กีย่วกบัการปฏิบตัิศาสน
กจิ/แบบเรียนสาํหรบัสถานศึกษาที่
จดัการศึกษาแบบผสมผสานระวางหลกั
สูตรการศึกษาข ัน้พื้นฐานและหลกัสูตร
อสิลามศึกษา (อสิลามตอนกลาง/มุตะ
วซัซีเฎาะห ม.1-3)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 377,000

คาวสัดุทีเ่กีย่วกบัการปฏิบตัิศาสน
กจิ/แบบเรียนสาํหรบัสถานศึกษาที่
จดัการศึกษาแบบผสมผสานระหวางหลกั
สูตรการศึกษาข ัน้พื้นฐานและหลกัสูตร
อสิลามศึกษา (อสิลามตอนกลาง/มุตะ
วซัซีเฏาะห ม.1-3)

0.00 0.00 0.00 487,000.00 -100 % 0

คาหนงัสือเรียน 0.00 354,162.00 323,608.00 393,700.00 -19.08 % 318,600
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คาอาหารกลางวนั 0.00 0.00 1,616,000.00 1,948,000.00 -22.59 % 1,508,000

คาอุปกรณการเรียน 0.00 0.00 0.00 204,540.00 -22.59 % 158,340

รวมคาใชสอย 0.00 3,283,162.00 4,815,108.00 6,610,450.00 5,198,850

คาวสัดุ

วสัดุการศึกษา 0.00 0.00 404,000.00 0.00 0 % 0

รวมคาวสัดุ 0.00 0.00 404,000.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 3,283,162.00 5,219,108.00 6,610,450.00 5,198,850

รวมงานระดบัมธัยมศึกษา 5,657,661.66 9,091,384.00 16,616,336.10 21,616,150.00 20,936,150

งานศึกษาไมกําหนดระดบั

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 0.00 438,096.76 2,210,851.53 1,500,000.00 -100 % 0

โครงการจางเหมางานรกัษาความ
ปลอดภยัโรงเรียนเทศบาล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 672,000

โครงการจางเหมาทาํความสะอาด 
(นกัการภารโรง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 756,000

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

1,606,515.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใชจายในการพฒันาสือ่การเรียนการ
สอนโดยการมีสวนรวมของครู ชุมชน
และนกัเรียน

140,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใชจายในโครงการจดันิทรรศการทาง
วชิาการและแสดงผลงานนกัเรียนกลุม
โรงเรียนเทศบาลระดบัภาคและระดบั
ประเทศ

0.00 492,033.00 358,890.00 850,000.00 -58.82 % 350,000

คาใชจายในโครงการจดันิทรรศการและ
แขงขนัทกัษะทางวชิาการ

0.00 235,085.00 288,795.00 350,000.00 -42.86 % 200,000
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คาใชจายในโครงการจดันิทรรศการและ
แขงขนัทกัษะทางวชิาการ 271,945.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใชจายในโครงการอบรมสมัมนา
พฒันาความรูทางวชิาการและทศันศึกษา
ดูงานของพนกังาน ครูเทศบาล ศูนย
พฒันาเด็กเล็ก ครูสอนศาสนาและ
บุคลากรทางศึกษา

0.00 313,210.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใชจายในโครงการอบรมสมัมนา
พฒันาความรูทางวชิาการและศึกษาดู
งานของพนกังาน พนกังานครูเทศบาล 
ศูนยพฒันาเด็กเล็ก ครูสอนศาสนาและ
บุคลากรทางศึกษา

0.00 0.00 0.00 700,000.00 -100 % 0

คาใชจายในโครงการอบรมสมัมนาและ
ศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาและผูนําศาสนา

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการจดัการเรียนรูภาษาตางประเทศ
สูประชาคมอาเซียน (ภาษาจีน)

0.00 1,590,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจดัการเรียนรูภาษาตางประเทศ
สูสากล (ภาษาจีน)

0.00 0.00 2,299,822.60 0.00 100 % 3,600,000

โครงการจดัการเรียนรูภาษาตางประเทศ
สูสากล (ภาษาาจีน)

0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 -100 % 0

โครงการจดันิทรรศการทางวชิาการและ
แสดงผลงานนกัเรียนกลุมโรงเรียน
เทศบาลระดบัภาคและระดบัประเทศ

355,910.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจดัอบรมเขาคายภาษาตาง
ประเทศใหนกัเรียนในโรงเรียน

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมครูสอนภาษาตาง
ประเทศ

0.00 0.00 199,100.00 0.00 0 % 0

โครงการพฒันาการจดัการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลและศูนยพฒันาเด็กเล็ก

774,000.00 2,119,600.00 2,140,812.95 4,480,000.00 -100 % 0

โครงการมอบประกาศนียบตัรนกัเรียน
สงักดัโรงเรียนเทศบาล

0.00 81,800.00 76,715.00 100,000.00 -50 % 50,000

โครงการสงเสรมิและพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,216,000
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โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิาร
สถานศึกษาคาใชจายในโครงการรณรงค
เพือ่ป องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา

75,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสอบแขงขนัคนเกงในโรงเรียน
สงักดัเทศบาล

5,000.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการอนุบาลสรางสรรค 0.00 149,730.00 135,880.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

โครงการอบรมผูสอนคมัภีรกุรอานใน
เขตเทศบาล

49,625.00 46,850.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมผูสอนคมัภีรอลักุรอานใน
เขตเทศบาล

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมภาษามลายู 43,600.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมสมันาพฒันาความรูทาง
วชิาการและทศันศึกษาดูงานของ
พนกังานครูเทศบาล และบุคลากรทาง
ศึกษา

510,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมสมัมนาผูนําศาสนาและ
ทศันศึกษาดูงาน

165,150.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมสมัมนาและศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา

122,545.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมสมัมนาและศึกษาดูงาน
ของครูสอนศาสนา

263,715.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมคาใชสอย 4,383,605.00 5,466,404.76 7,710,867.08 11,180,000.00 14,944,000

คาวสัดุ

วสัดุกอสราง 0.00 0.00 14,113.00 75,000.00 -100 % 0

วสัดุกีฬา 0.00 0.00 96,000.00 50,000.00 -100 % 0

รวมคาวสัดุ 0.00 0.00 110,113.00 125,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 4,383,605.00 5,466,404.76 7,820,980.08 11,305,000.00 14,944,000
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งบลงทุน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิง่สาธารณูปการ

คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียน 393,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 393,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 393,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานศึกษาไมกําหนดระดบั 4,776,605.00 5,466,404.76 7,820,980.08 11,305,000.00 14,944,000

รวมแผนงานการศึกษา 107,387,758.52 126,465,321.08 163,943,938.96 210,168,080.00 203,494,790

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงินเดือนพนกังาน 1,359,600.00 897,837.00 1,243,183.00 753,880.00 84.68 % 1,392,240

เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 195,384.00 205,221.00 114,120.00 41,000.00 143.9 % 100,000

เงินประจาํตําแหนง 67,200.00 80,700.00 85,200.00 29,200.00 191.78 % 85,200

คาตอบแทนพนกังานจาง 480,000.00 432,000.00 432,000.00 432,000.00 0 % 432,000

เงินเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 0.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา) 2,102,184.00 1,663,758.00 1,922,503.00 1,304,080.00 2,057,440

รวมงบบุคลากร 2,102,184.00 1,663,758.00 1,922,503.00 1,304,080.00 2,057,440

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่

0.00 0.00 205,000.00 190,000.00 10.53 % 210,000

คาเชาบาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 55,000.00 33,000.00 66,700.00 21,000.00 90.48 % 40,000

รวมคาตอบแทน 55,000.00 33,000.00 271,700.00 211,000.00 280,000
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คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 0.00 51,997.20 11,342.42 10,000.00 -100 % 0

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 39,710.00 38,621.00 96,904.00 80,000.00 -62.5 % 30,000

คาบํารุงรกัษาและซอมแซม 11,055.29 11,677.76 9,270.00 100,000.00 -70 % 30,000

รวมคาใชสอย 50,765.29 102,295.96 117,516.42 190,000.00 70,000

คาวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน 25,928.00 26,386.00 30,031.35 59,000.00 35.59 % 80,000

วสัดุงานบานงานครวั 8,220.00 7,920.00 8,400.00 20,000.00 0 % 20,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง 18,000.00 3,200.00 12,800.00 10,000.00 200 % 30,000

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ 74,703.88 62,472.69 61,053.58 102,779.67 -2.7 % 100,000

วสัดุคอมพวิเตอร 36,610.00 20,790.00 34,440.00 50,000.00 0 % 50,000

วสัดุอืน่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมคาวสัดุ 163,461.88 120,768.69 146,724.93 246,779.67 285,000

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟ า 131,124.35 137,301.82 132,081.92 150,000.00 0 % 150,000

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 10,268.58 14,292.77 13,042.45 20,000.00 0 % 20,000

คาบรกิารโทรศพัท 10,184.37 8,007.20 8,081.50 12,000.00 0 % 12,000

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 8,645.95 8,859.60 9,401.02 15,000.00 -33.33 % 10,000

รวมคาสาธารณูปโภค 160,223.25 168,461.39 162,606.89 197,000.00 192,000

รวมงบดําเนินงาน 429,450.42 424,526.04 698,548.24 844,779.67 827,000

วนัทีพ่ิมพ : 1/10/2561  11:22:04 หนา : 35/72



รายจายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

เกาอี้พลาสติก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เครือ่งโทรสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

โตะพบัอเนกประสงค 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โตะพบัอเนกประสงค หนาสแตนเลส 0.00 0.00 0.00 31,000.00 -100 % 0

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอร 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

เครือ่งพมิพเลเซอร 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 55,794.41 49,945.96 23,680.96 140,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมคาครุภณัฑ 55,794.41 49,945.96 42,980.96 191,000.00 88,000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางตอเติมหองนํ้าช ัน้ลาง  
พรอมปรบัปรุงหองนํ้าช ัน้บนกอง
สาธารณสุขและสิง่แวดลอม

0.00 150,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรบัปรุงอาคารกองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม พรอมปรบัปรุงภูมิทศัน

1,997,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสรางสิง่สาธารณูปการ

โครงการปรบัปรุงซอมแซมเมรุพรอมติด
ต ัง้เตาเผาศพปลอดมลพษิวดัทองดี
ประชาราม

0.00 3,968,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรบัปรุงภูมิทศันภายในบรเิวณ
ฌาปนสถาน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

0.00 0.00 750,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรบัปรุงอาคารเอนกประสงค  
ภายในบรเิวณฌาปนสถานเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

0.00 0.00 1,520,000.00 0.00 0 % 0
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คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอสราง

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่
กอสราง

0.00 0.00 25,200.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,997,000.00 4,118,000.00 2,295,200.00 10,000.00 10,000

รวมงบลงทุน 2,052,794.41 4,167,945.96 2,338,180.96 201,000.00 98,000

รวมงานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 4,584,428.83 6,256,230.00 4,959,232.20 2,349,859.67 2,982,440

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงินเดือนพนกังาน 586,920.00 580,150.00 308,640.00 398,760.00 94.22 % 774,480

เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 23,040.00 17,280.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เงินประจาํตําแหนง 0.00 0.00 11,517.00 18,000.00 0 % 18,000

คาตอบแทนพนกังานจาง 360,000.00 324,000.00 323,100.00 324,000.00 0 % 324,000

เงินเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 0.00 36,000.00 35,900.00 36,000.00 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา) 969,960.00 957,430.00 679,157.00 776,760.00 1,162,480

รวมงบบุคลากร 969,960.00 957,430.00 679,157.00 776,760.00 1,162,480

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่

0.00 0.00 120,000.00 130,000.00 38.46 % 180,000

คาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 25,400.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

คาเชาบาน 51,000.00 36,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,920.00 14,365.00 5,300.00 10,000.00 100 % 20,000

รวมคาตอบแทน 84,320.00 80,365.00 167,300.00 212,000.00 272,000
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คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 2,370,063.80 1,893,397.23 2,629,458.72 2,750,900.00 -100 % 0

คาเชาทีด่ินของการรถไฟ (ตลาดรถไฟ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,098,200

คาใชจายในการจางเหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินการดูแลตลาด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 936,000

คาใชจายในการจางเหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินการดูแลอาคารศูนยอาหาร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 792,000

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายโครงการสงเสรมิและพฒันา
งานสุขาภิบาลอาหาร พฒันาแผงลอย 
จาํหนายอาหารใหถูกหลกัสุขาภิบาล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 116,100

คาใชจายจดังานเทศกาลอาหารจานเด็ด 999,980.00 962,695.00 974,818.00 650,000.00 38.46 % 900,000

คาใชจายตามโครงการถนนคนเดิน 0.00 99,750.00 74,100.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

คาใชจายตามโครงการรกัษแมนํ้าโก-ลก 0.00 39,786.00 148,580.00 150,000.00 -100 % 0

คาใชจายตามโครงการลดคดัแยกขยะมูล
ฝอย

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

คาใชจายตามโครงการสงเสรมิและ
พฒันางานสุขาภิบาลอาหาร พฒันาแผง
ลอย จาํหนายอาหารใหถูกหลกัสุขาภิบาล

0.00 102,000.00 109,825.00 106,000.00 -100 % 0

คาใชจายตามโครงการอบรมจดัระเบียบ
ผูประกอบการกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ
สุขภาพ

0.00 26,100.00 13,600.00 20,000.00 -32 % 13,600

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 24,063.00 1,920.00 10,000.00 200 % 30,000

คาใชจายในการอบรมและทศันศึกษาดู
งานแกผูประกอบการจาํหนายอาหาร

499,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใชจายในโครงการพฒันาตลาดสดนา
ซื้อ

0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

คาใชจายในโครงการอบรมดานสาธารณ
สุขในกลุมตาง ๆ

0.00 48,880.00 59,970.00 0.00 0 % 0

โครงการถนนคนเดิน 99,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรกัษแมนํ้าโก-ลก 199,915.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการสงเสรมิการอนุรกัษและฟื้นฟูสิง่
แวดลอม

39,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสรมิและพฒันางาน
สุขาภิบาลอาหาร พฒันาแผงลอย 
จาํหนายอาหารใหถูกหลกัสุขาภิบาล

99,580.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมจดัระเบียบผูประกอบ
กจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอสุขภาพ

59,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมดานสาธารณสุขในกลุม
ตาง ๆ

59,970.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรกัษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมคาใชสอย 4,428,248.80 3,196,671.23 4,012,271.72 4,096,900.00 4,255,900

คาวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน 2,324.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 1,296.00 4,840.00 18,900.00 38,000.00 -7.89 % 35,000

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วสัดุคอมพวิเตอร 0.00 5,740.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมคาวสัดุ 3,620.00 10,580.00 18,900.00 38,000.00 60,000

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟ า 375,600.21 317,902.68 447,480.29 700,000.00 -14.29 % 600,000

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 96,852.95 105,300.86 130,917.20 300,000.00 -33.33 % 200,000

รวมคาสาธารณูปโภค 472,453.16 423,203.54 578,397.49 1,000,000.00 800,000

รวมงบดําเนินงาน 4,988,641.96 3,710,819.77 4,776,869.21 5,346,900.00 5,387,900

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

โครงการจดัซื้อพดัลมโคจร และวสัดุ
อุปกรณ พรอมติดต ัง้

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 10,500.00 -100 % 0

โตะพรอมเกาอี้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,500
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ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ

โครงการจดัซื้อกลองโทรทศันวงจรปิด 
(CCTV) และอุปกรณตางๆ พรอมติดต ัง้

0.00 0.00 1,340,560.00 0.00 0 % 0

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอร 0.00 0.00 16,000.00 0.00 100 % 16,000

เครือ่งพมิพชนิดเลเซอร 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0 % 0

เครือ่งพมิพแบบฉีดหมึกพรอมติดต ัง้ถงั
หมึกพมิพ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมคาครุภณัฑ 0.00 0.00 1,459,860.00 10,500.00 53,800

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิง่สาธารณูปการ

โครงการติดต ัง้ตะแกรงเหล็กฉีก ระหวาง
ช ัน้ที ่1 กบัช ัน้ใตดิน (ลานจอดรถ) 
พรอมก ัน้หองคอนโทรลเครือ่งปั๊มนํ้าและ
บอบําบดันํ้าเสีย บรเิวณอาคารศูนย
อาหาร เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

0.00 0.00 76,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรบัปรุงศูนยอาหารเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก (เพิม่เติม)

0.00 0.00 5,795,000.00 0.00 0 % 0

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0.00 0.00 5,871,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 7,330,860.00 10,500.00 53,800

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 5,958,601.96 4,668,249.77 12,786,886.21 6,134,160.00 6,604,180

งานศูนยบริการสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงินเดือนพนกังาน 416,160.00 452,400.00 458,880.00 263,480.00 292.64 % 1,034,520

เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0 % 8,400

เงินประจาํตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 12,000.00 250 % 42,000
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คาตอบแทนพนกังานจาง 360,000.00 324,000.00 324,000.00 324,000.00 0 % 324,000

เงินเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 0.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา) 826,560.00 862,800.00 869,280.00 643,880.00 1,444,920

รวมงบบุคลากร 826,560.00 862,800.00 869,280.00 643,880.00 1,444,920

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่

12,000.00 12,000.00 132,000.00 149,000.00 48.99 % 222,000

คาเชาบาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมคาตอบแทน 12,000.00 12,000.00 132,000.00 149,000.00 242,000

คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 0.00 8,185.50 0.00 36,000.00 -100 % 0

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาใชจายในการจางเหมาบุคคลภายนอก
ดูแลอาคารกกัสตัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายตามโครงการควบคุมและ
ป องกนัโรคติดตอประจาํถิน่ในชุมชน

0.00 0.00 24,880.00 30,000.00 -100 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 8,879.00 20,706.00 40,000.00 -50 % 20,000

คาใชจายในการอบรมทางดานสาธารณ
สุขในกลุมตาง ๆ

78,545.00 79,255.00 79,840.00 80,000.00 -100 % 0

คาใชจายในการอบรมและศึกษาดูงาน
สาธารณมุขมูลฐานแก อสม.

499,255.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการควบคุมและป องกนัโรคติดตอ
ประจาํถิน่ในชุมชน

42,960.00 28,080.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรกัษาและซอมแซม 8,592.49 2,880.00 1,350.00 0.00 100 % 10,000

รวมคาใชสอย 629,352.49 127,279.50 126,776.00 186,000.00 148,000
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คาวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน 9,566.00 8,104.00 9,811.00 10,000.00 0 % 10,000

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 650.00 3,780.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วสัดุงานบานงานครวั 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

วสัดุยานพาหนะและขนสง 0.00 3,200.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ 14,907.49 7,262.83 3,036.68 20,172.14 -50.43 % 10,000

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 57,457.64 136,611.74 97,849.26 150,000.00 -33.33 % 100,000

วสัดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 100,000.00 8 % 108,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร 1,500.00 3,000.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000

วสัดุคอมพวิเตอร 7,310.00 10,280.00 11,450.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมคาวสัดุ 91,391.13 172,238.57 132,146.94 360,172.14 288,000

คาสาธารณูปโภค

คาบรกิารโทรศพัท 2,183.44 2,061.48 1,933.37 4,000.00 0 % 4,000

รวมคาสาธารณูปโภค 2,183.44 2,061.48 1,933.37 4,000.00 4,000

รวมงบดําเนินงาน 734,927.06 313,579.55 392,856.31 699,172.14 682,000

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

โตะพรอมเกาอี้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,500

พดัลมติดขางฝา 2,980.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภณัฑวทิยาศาสตรหรือการแพทย

เครือ่งช ั่งนํ้าหนกั 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครือ่งวดัความดนัโลหติ 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดอุปกรณยงิยาสลบสาํหรบัสตัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 53,500

ครุภณัฑงานบานงานครวั

คูลเลอรตมนํ้ารอน 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ตูเย็น 0.00 0.00 9,400.00 0.00 0 % 0

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

เครือ่งปริน้เตอร 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครือ่งพมิพแบบฉีดหมึกพรอมติดต ัง้ถงั
หมึกพมิพ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 17,900.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมคาครุภณัฑ 34,130.00 12,000.00 9,400.00 20,000.00 97,300

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอสรางและปรบัปรุงอาคารกกั
สตัว(เพิม่เติม) 

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0

รวมงบลงทุน 34,130.00 12,000.00 9,400.00 320,000.00 97,300

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 210,000.00 420,000.00 420,000.00 560,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนสาํหรบัการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดํารดิาน
สาธารณสุข

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 560,000

เงินอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนการดําเนิน
งานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมูบาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 420,000

รวมเงินอุดหนุน 210,000.00 420,000.00 420,000.00 560,000.00 980,000

รวมงบเงินอุดหนุน 210,000.00 420,000.00 420,000.00 560,000.00 980,000

รวมงานศูนยบริการสาธารณสุข 1,805,617.06 1,608,379.55 1,691,536.31 2,223,052.14 3,204,220

รวมแผนงานสาธารณสุข 12,348,647.85 12,532,859.32 19,437,654.72 10,707,071.81 12,790,840

วนัทีพ่ิมพ : 1/10/2561  11:22:05 หนา : 43/72



รายจายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

แผนงานสงัคมสงเคราะห

งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงินเดือนพนกังาน 581,636.77 765,060.00 781,980.00 948,280.00 14.33 % 1,084,200

เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 12,150.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 0 % 16,200

เงินประจาํตําแหนง 0.00 13,500.00 18,000.00 18,000.00 0 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา) 593,786.77 794,760.00 816,180.00 982,480.00 1,118,400

รวมงบบุคลากร 593,786.77 794,760.00 816,180.00 982,480.00 1,118,400

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่

0.00 0.00 60,000.00 85,000.00 5.88 % 90,000

คาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0.00 13,440.00 14,700.00 15,000.00 0 % 15,000

คาเชาบาน 24,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 22,000.00 11,000.00 25,000.00 22,000.00 0 % 22,000

รวมคาตอบแทน 46,000.00 60,440.00 135,700.00 158,000.00 163,000

คาใชสอย

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -33.33 % 30,000

โครงการพฒันาศกัยภาพผูพกิาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมคาใชสอย 0.00 0.00 0.00 45,000.00 80,000

รวมงบดําเนินงาน 46,000.00 60,440.00 135,700.00 203,000.00 243,000

รวมงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห 639,786.77 855,200.00 951,880.00 1,185,480.00 1,361,400

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห 639,786.77 855,200.00 951,880.00 1,185,480.00 1,361,400
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงินเดือนพนกังาน 1,190,040.00 1,322,480.00 1,453,566.67 1,682,800.00 -0.65 % 1,671,800

เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,800.00 -12.76 % 113,240

เงินประจาํตําแหนง 67,200.00 80,700.00 85,200.00 103,200.00 -17.44 % 85,200

คาตอบแทนพนกังานจาง 351,000.00 324,000.00 324,000.00 324,000.00 0 % 324,000

เงินเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 0.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา) 1,737,960.00 1,892,900.00 2,028,486.67 2,275,800.00 2,230,240

รวมงบบุคลากร 1,737,960.00 1,892,900.00 2,028,486.67 2,275,800.00 2,230,240

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่

0.00 0.00 195,000.00 240,000.00 -12.5 % 210,000

คาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 5,200.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบาน 82,500.00 100,500.00 89,500.00 94,000.00 -48.94 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 38,970.00 48,380.00 28,370.00 53,000.00 -24.53 % 40,000

รวมคาตอบแทน 126,670.00 148,880.00 312,870.00 397,000.00 308,000

คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 171,402.13 203,473.00 104,899.10 330,000.00 -100 % 0

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

คาเชาทีด่ินของการรถไฟ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

คาใชจายในการจางเหมาทาํความสะอาด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 25,054.35 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
0.00 8,020.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรกัษาและซอมแซม 9,010.59 15,445.80 19,830.00 10,000.00 600 % 70,000

รวมคาใชสอย 205,467.07 226,938.80 124,729.10 340,000.00 400,000

คาวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน 106,925.90 48,665.00 49,048.00 100,000.00 0 % 100,000

วสัดุงานบานงานครวั 19,578.00 11,364.00 18,380.00 20,000.00 0 % 20,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง 4,815.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ 72,434.40 43,751.10 54,675.60 82,000.00 21.95 % 100,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

วสัดุคอมพวิเตอร 39,630.00 33,950.00 32,300.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมคาวสัดุ 243,383.30 137,730.10 154,403.60 273,000.00 291,000

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟ า 0.00 254,438.88 219,512.85 270,000.00 0 % 270,000

คาบรกิารโทรศพัท 3,115.58 2,823.84 2,604.28 15,000.00 0 % 15,000

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 7,872.42 9,674.18 17,847.60 21,000.00 -14.29 % 18,000

รวมคาสาธารณูปโภค 10,988.00 266,936.90 239,964.73 306,000.00 303,000

รวมงบดําเนินงาน 586,508.37 780,485.80 831,967.43 1,316,000.00 1,302,000

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

เกาอี้ 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0 % 0

เกาอี้ทาํงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,700

เครือ่งดูดฝุ น 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครือ่งถายเอกสาร 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0 % 0

ตูไม 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0 % 0
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ตูเหล็ก 0.00 0.00 14,400.00 7,600.00 0 % 7,600

โตะทาํงานพรอมเกาอี้ 0.00 0.00 0.00 52,000.00 -100 % 0

ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ

โทรทศันวงจรปิด 0.00 0.00 828,260.00 0.00 0 % 0

ครุภณัฑงานบานงานครวั

เครือ่งทาํนํ้าเย็น 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

คาเครือ่งคอมพวิเตอร สาํหรบังาน
ประมวลผล แบบที ่1 จาํนวน 3 เครือ่ง
ตามเกณฑครุภณัฑคอมพวิเตอร เป็นเงิน 
66,000 บาท

0.00 0.00 66,000.00 0.00 0 % 0

คาเครือ่งพมิพ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จาํนวน 1 เครือ่ง ตาม
เกณฑราคากลางครุภณัฑคอมพวิเตอร 
เป็นเงิน 7,700 บาท

0.00 0.00 7,700.00 0.00 0 % 0

คาเครือ่งสาํรองไฟ ขนาดไมนอยกวา 
800 VA จาํนวน 3 เครือ่ง ตามเกณฑ
ราคากลางครุภณัฑคอมพวิเตอร เป็นเงิน 
8,400 บาท

0.00 0.00 8,400.00 0.00 0 % 0

เครือ่งคอมพวิเตอร 0.00 0.00 22,000.00 44,000.00 0 % 44,000

เครื่อ่งคอมพวิเตอรโนตบุก 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

เครือ่งพมิพ Multifunction แบบฉีด
หมึก (inkjet)

0.00 0.00 0.00 7,700.00 -100 % 0

เครือ่งพมิพชนิดเลเซอร 0.00 0.00 6,200.00 0.00 0 % 0

เครือ่งพมิพแบบฉีดหมึก 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0 % 0

เครือ่งสาํรองไฟ 0.00 0.00 6,000.00 5,600.00 -100 % 0

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 6,100.00 38,514.52 18,501.37 100,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมคาครุภณัฑ 23,600.00 38,514.52 1,124,761.37 216,900.00 165,300
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รวมงบลงทุน 23,600.00 38,514.52 1,124,761.37 216,900.00 165,300

รวมงานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 2,348,068.37 2,711,900.32 3,985,215.47 3,808,700.00 3,697,540

งานไฟฟ าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงินเดือนพนกังาน 1,010,528.26 953,164.35 1,078,325.66 1,557,920.00 84.13 % 2,868,600

เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 37,477.67 36,167.00 33,960.00 50,000.00 33.12 % 66,560

เงินประจาํตําแหนง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

คาจางลูกจางประจาํ 3,461,150.00 3,516,500.00 3,076,020.00 2,778,100.00 -11.76 % 2,451,500

เงินเพิม่ตาง ๆของลูกจางประจาํ 1,920.00 11,982.00 19,296.00 35,300.00 -15.01 % 30,000

คาตอบแทนพนกังานจาง 4,023,874.21 3,645,163.61 3,783,353.23 3,704,000.00 22.46 % 4,536,000

เงินเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 0.00 370,901.00 420,366.00 416,000.00 21.15 % 504,000

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา) 8,534,950.14 8,533,877.96 8,411,320.89 8,541,320.00 10,474,660

รวมงบบุคลากร 8,534,950.14 8,533,877.96 8,411,320.89 8,541,320.00 10,474,660

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่

0.00 0.00 1,577,500.00 1,560,000.00 21.15 % 1,890,000

คาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 536,720.00 575,640.00 265,160.00 391,000.00 7.42 % 420,000

คาเชาบาน 0.00 0.00 40,600.00 82,000.00 72.68 % 141,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 47,095.50 57,583.75 36,051.75 100,000.00 0 % 100,000

รวมคาตอบแทน 583,815.50 633,223.75 1,919,311.75 2,133,000.00 2,551,600

คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 82,487.64 19,793.87 16,947.00 10,000.00 -100 % 0

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000
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รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 11,780.00 720.00 4,000.00 130,000.00 -76.92 % 30,000

คาบํารุงรกัษาและซอมแซม 26,316.38 18,708.60 15,531.90 75,000.00 0 % 75,000

รวมคาใชสอย 120,584.02 39,222.47 36,478.90 215,000.00 305,000

คาวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน 286,400.00 362,725.00 242,010.00 160,000.00 -37.5 % 100,000

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 966,890.00 1,164,020.00 1,042,003.00 1,000,000.00 0 % 1,000,000

วสัดุกอสราง 1,031,450.00 979,376.80 1,312,116.00 1,330,000.00 3.76 % 1,380,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง 34,076.00 108,190.00 30,441.78 100,000.00 0 % 100,000

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ 390,888.54 260,311.74 279,878.75 400,000.00 25 % 500,000

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 1,198.40 0.00 2,500.00 0 % 2,500

วสัดุเครือ่งแตงกาย 3,000.00 1,700.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมคาวสัดุ 2,712,704.54 2,877,521.94 2,906,449.53 2,995,500.00 3,085,500

รวมงบดําเนินงาน 3,417,104.06 3,549,968.16 4,862,240.18 5,343,500.00 5,942,100

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

ผาเต็นท 0.00 0.00 0.00 170,000.00 -100 % 0

ผาเต็นทกระโจม 0.00 0.00 0.00 87,000.00 -100 % 0

ผาเตนทโคง 0.00 0.00 0.00 78,000.00 -100 % 0

ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก 6 ลอ 0.00 0.00 1,255,000.00 0.00 0 % 0

รถยนตบรรทุกติดเครนพรอมกระเชา
ซอมไฟฟ า

0.00 2,855,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ

เครือ่งกาํเนิดไฟฟ า 0.00 0.00 57,500.00 0.00 0 % 0
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ครุภณัฑโรงงาน

ตูเชื่อมไฟฟ า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,900

ครุภณัฑอืน่

โครงการจดัซื้อซุมถวายดอกไมจนัทน 
พรอมติดต ัง้

0.00 0.00 295,000.00 0.00 0 % 0

ผาเต็นท 0.00 462,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 449,401.72 314,673.86 391,092.32 500,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,100,000

รวมคาครุภณัฑ 449,401.72 3,631,673.86 1,998,592.32 835,000.00 1,105,900

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอสรางทอเหลีย่มฐานแผ ถนน
ประชาววิฒัน ซอย 4 (หลงัวดัทานเอียด - 
บานเอื้ออาทร)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,678,000

โครงการกอสรางและปรบัปรุงถนน คสล. 
ถนนผงัเมือง 2 (กมลวรรณอุทศิ)

0.00 167,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางและปรบัปรุงถนน คสล. 
พรอมระบบระบายนํ้า ถนนประชาววิฒัน 
ซอยขางสถานีขนสง

0.00 915,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางและปรบัปรุงถนน คสล
.ถนนประชาววิฒัน ซอย 11

0.00 0.00 0.00 1,859,000.00 -100 % 0

โครงการกอสรางและปรบัปรุงถนน 
คสล.ถนนรกัษชนะอุทศิ

0.00 1,125,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางและปรบัปรุงถนน 
คสล.ถนนรกัษชนะอุทศิ (ขางวดัทาน
แดง)

0.00 595,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางและปรบัปรุงถนน คสล
.ถนนเอเชีย 18 (ซอยชุมชนโก-ลกวลิเลจ 
1)

0.00 290,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางและปรบัปรุงถนน คสล
.ถนนเอเชีย 18 (ซอยชุมชนโก-ลกวลิเลจ 
2)

0.00 179,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสรางและปรบัปรุงถนน คสล
.พรอมระบบระบายนํ้า ถนนภายใน
ชุมชนตนัหยงมะล ิซอย 4

0.00 992,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางและปรบัปรุงระบบ
ระบายนํ้า ถนนประชาววิฒัน ซอย 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 199,000

โครงการกอสรางและปรบัปรุงระบบ
ระบายนํ้า ถนนประชาววิฒัน ซอย 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการกอสรางและปรบัปรุงระบบ
ระบายนํ้า ถนนลูกเสืออนุสรณ ซอย 8

0.00 142,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอสราง

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่
กอสราง

0.00 475,000.00 0.00 647,000.00 23.65 % 800,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานทีจ่ายใหแกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ่ใหไดมาซึ่งสิง่
กอสราง

คาออกแบบ 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 -100 % 0

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0.00 4,880,000.00 0.00 4,506,000.00 5,737,000

รวมงบลงทุน 449,401.72 8,511,673.86 1,998,592.32 5,341,000.00 6,842,900

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 360,060.35 63,017.66 671,408.58 140,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 360,060.35 63,017.66 671,408.58 140,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 360,060.35 63,017.66 671,408.58 140,000.00 0

รวมงานไฟฟ าถนน 12,761,516.27 20,658,537.64 15,943,561.97 19,365,820.00 23,259,660

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงินเดือนพนกังาน 384,180.00 437,760.00 456,600.00 473,700.00 32.78 % 629,000

เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 26,280.00 26,280.00 26,280.00 29,600.00 68.92 % 50,000
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คาจางลูกจางประจาํ 1,026,570.00 1,122,120.00 1,122,840.00 1,202,760.00 6.03 % 1,275,300

เงินเพิม่ตาง ๆของลูกจางประจาํ 3,840.00 9,412.00 12,864.00 36,000.00 0 % 36,000

คาตอบแทนพนกังานจาง 1,434,464.53 1,287,562.94 1,226,917.71 1,296,000.00 0 % 1,296,000

เงินเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 0.00 112,334.00 136,309.00 144,000.00 0 % 144,000

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา) 2,875,334.53 2,995,468.94 2,981,810.71 3,182,060.00 3,430,300

รวมงบบุคลากร 2,875,334.53 2,995,468.94 2,981,810.71 3,182,060.00 3,430,300

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่

0.00 0.00 530,000.00 570,000.00 0 % 570,000

คาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 109,520.00 140,640.00 103,020.00 0.00 100 % 140,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 48,559.00 62,189.00 10,432.00 10,000.00 400 % 50,000

รวมคาตอบแทน 158,079.00 202,829.00 643,452.00 580,000.00 760,000

คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 2,739,803.20 2,891,483.87 4,083,906.50 4,137,000.00 -100 % 0

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาใชจายในการจางเหมาดูแลรกัษา
ความสะอาด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

คาใชจายในการจางเหมารกัษาความ
ปลอดภยั

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,176,000

คาใชจายในการจางเหมาเอกชนดูแล
รกัษาสวนสาธารณะของเทศบาล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,803,600

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาบํารุงรกัษาและซอมแซม 9,047.00 15,463.95 6,470.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมคาใชสอย 2,748,850.20 2,906,947.82 4,090,376.50 4,172,000.00 4,132,600
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คาวสัดุ

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 46,342.00 98,220.00 11,460.00 100,000.00 0 % 100,000

วสัดุงานบานงานครวั 17,115.00 9,150.00 9,400.00 18,000.00 0 % 18,000

วสัดุกอสราง 126,471.40 118,990.00 114,168.00 80,000.00 87.5 % 150,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง 15,860.00 24,100.00 16,420.00 40,000.00 25 % 50,000

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ 59,151.73 54,116.79 56,459.33 100,000.00 0 % 100,000

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0 % 2,500

วสัดุการเกษตร 150,000.00 199,860.00 269,150.00 210,000.00 -4.76 % 200,000

วสัดุเครือ่งแตงกาย 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมคาวสัดุ 414,940.13 507,436.79 480,057.33 553,500.00 623,500

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟ า 2,215,033.48 1,809,795.78 1,333,307.00 2,070,000.00 2.9 % 2,130,000

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 135,415.34 278,197.32 249,960.95 300,000.00 0 % 300,000

รวมคาสาธารณูปโภค 2,350,448.82 2,087,993.10 1,583,267.95 2,370,000.00 2,430,000

รวมงบดําเนินงาน 5,672,318.15 5,705,206.71 6,797,153.78 7,675,500.00 7,946,100

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑการเกษตร

เครือ่งตดัแตงกิง่แบบเครือ่งยนต 58,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครือ่งปั๊มนํ้า 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครือ่งสูบนํ้า 0.00 0.00 0.00 162,000.00 -100 % 0

ครุภณัฑงานบานงานครวั

เครือ่งตดัแตงพุมไม 0.00 0.00 0.00 35,200.00 -100 % 0

เครือ่งตดัหญา 0.00 0.00 0.00 38,000.00 -100 % 0

ครุภณัฑอืน่

เครือ่งเลนสนามไฟเบอรกลาสกลางแจง 0.00 0.00 0.00 1,901,680.00 -100 % 0
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เครือ่งออกกาํลงักายกลางแจง 1,630,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 140,690.00 8,360.00 12,430.00 20,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมคาครุภณัฑ 1,837,690.00 8,360.00 12,430.00 2,156,880.00 100,000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิง่สาธารณูปการ

โครงการปรบัปรุงภูมิทศัน สวนรืน่อรุณ 0.00 0.00 14,830,000.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอสราง

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่
กอสราง

0.00 654,200.00 29,000.00 400,000.00 100 % 800,000

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0.00 654,200.00 14,859,000.00 400,000.00 800,000

รวมงบลงทุน 1,837,690.00 662,560.00 14,871,430.00 2,556,880.00 900,000

รวมงานสวนสาธารณะ 10,385,342.68 9,363,235.65 24,650,394.49 13,414,440.00 12,276,400

งานกําจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงินเดือนพนกังาน 0.00 0.00 0.00 8,120.00 2,353.2 % 199,200

คาจางลูกจางประจาํ 1,468,380.00 1,352,261.00 898,980.00 953,360.00 -25.79 % 707,500

เงินเพิม่ตาง ๆของลูกจางประจาํ 0.00 1,280.00 4,284.00 8,700.00 427.01 % 45,850

คาตอบแทนพนกังานจาง 14,877,628.15 14,683,029.36 13,656,514.31 13,932,000.00 0.78 % 14,040,000

เงินเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 0.00 122,973.68 1,517,368.67 1,548,000.00 0.78 % 1,560,000

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา) 16,346,008.15 16,159,544.04 16,077,146.98 16,450,180.00 16,552,550

รวมงบบุคลากร 16,346,008.15 16,159,544.04 16,077,146.98 16,450,180.00 16,552,550

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่

0.00 0.00 3,919,083.00 3,980,000.00 1.01 % 4,020,000
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คาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 813,760.00 778,760.00 874,600.00 930,000.00 -13.98 % 800,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

รวมคาตอบแทน 813,760.00 778,760.00 4,793,683.00 4,922,000.00 4,820,000

คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 3,647,966.45 3,335,852.91 5,020,774.15 5,500,000.00 -100 % 0

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาใชจายในการจางเหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินการขนยายและฝงักลบขยะ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

คาใชจายในการจางเหมาบุคคลภายนอก
ดูแลจดัการบอนํ้าบําบดัปฏิกูล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 216,000

คาใชจายในการจางเหมาบุคคลภายนอก
รกัษาความสะอาดภายในชุมชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,620,000

คาบํารุงรกัษาและซอมแซม 53,205.36 83,373.76 82,113.01 100,000.00 200 % 300,000

รวมคาใชสอย 3,701,171.81 3,419,226.67 5,102,887.16 5,600,000.00 5,146,000

คาวสัดุ

วสัดุงานบานงานครวั 306,960.00 304,960.00 190,680.00 575,000.00 -43.48 % 325,000

วสัดุกอสราง 2,673.00 102,205.00 77,604.00 97,048.19 3.04 % 100,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง 383,395.00 327,120.00 388,696.00 400,000.00 0 % 400,000

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ 1,867,040.66 1,727,907.91 1,882,979.41 2,160,000.00 15.74 % 2,500,000

วสัดุการเกษตร 96,500.00 99,710.00 98,745.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วสัดุเครือ่งแตงกาย 97,400.00 139,200.00 50,240.00 150,000.00 0 % 150,000

รวมคาวสัดุ 2,753,968.66 2,701,102.91 2,688,944.41 3,532,048.19 3,585,000

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟ า 33,657.02 80,758.15 45,060.45 110,000.00 -23.64 % 84,000

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 17,546.39 22,162.60 40,675.30 100,000.00 -60 % 40,000

รวมคาสาธารณูปโภค 51,203.41 102,920.75 85,735.75 210,000.00 124,000
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รวมงบดําเนินงาน 7,320,103.88 7,002,010.33 12,671,250.32 14,264,048.19 13,675,000

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอดัทาย 0.00 0.00 3,790,000.00 0.00 0 % 0

รถยนตบรรทุกขยะแบบอดัทาย 0.00 0.00 0.00 3,800,000.00 -100 % 0

รถยนตบรรทุกแบบกระบะเททาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,980,000

ครุภณัฑการเกษตร

เครือ่งพนหมอกควนั 0.00 0.00 59,000.00 0.00 0 % 0

ครุภณัฑงานบานงานครวั

เครือ่งตดัหญา 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 1,167,434.35 788,674.58 426,833.49 1,050,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

รวมคาครุภณัฑ 1,167,434.35 798,174.58 4,275,833.49 4,850,000.00 2,980,000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางและปรบัปรุงอาคาร
ซอมบํารุง บรเิวณศูนยกาํจดัขยะมูลฝอย

0.00 0.00 410,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดต ัง้กนัสาด รอบอาคารสาํนกั
งานศูนยกาํจดัขยะฯ

32,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสรางสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอสรางระบบบําบดัสิง่ปฏิกูล
โครงการตามแนวพระราชดําร ิ 

0.00 8,564,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 32,700.00 8,564,000.00 410,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 1,200,134.35 9,362,174.58 4,685,833.49 4,850,000.00 2,980,000
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งบรายจายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอืน่ 0.00 2,490,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจายอื่น 0.00 2,490,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจายอื่น 0.00 2,490,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานกําจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 24,866,246.38 35,013,728.95 33,434,230.79 35,564,228.19 33,207,550

งานบําบดันํ้าเสีย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

คาตอบแทนพนกังานจาง 240,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 0 % 216,000

เงินเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 0.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา) 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000

รวมงบบุคลากร 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่

0.00 0.00 60,000.00 50,000.00 20 % 60,000

รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 60,000.00 50,000.00 60,000

คาใชสอย

คาบํารุงรกัษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมคาใชสอย 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000

คาวสัดุ

วสัดุกอสราง 76,493.00 12,500.00 247,289.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมคาวสัดุ 76,493.00 12,500.00 247,289.00 100,000.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 76,493.00 12,500.00 307,289.00 150,000.00 180,000
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งบลงทุน

คาครุภณัฑ

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 5,250.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมคาครุภณัฑ 5,250.00 0.00 0.00 0.00 10,000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอสราง

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่
กอสราง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000

รวมงบลงทุน 5,250.00 0.00 0.00 0.00 20,000

งบรายจายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอืน่ 0.00 0.00 2,990,000.00 0.00 0 % 0

รวมรายจายอื่น 0.00 0.00 2,990,000.00 0.00 0

รวมงบรายจายอื่น 0.00 0.00 2,990,000.00 0.00 0

รวมงานบําบดันํ้าเสีย 321,743.00 252,500.00 3,537,289.00 390,000.00 440,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 50,682,916.70 67,999,902.56 81,550,691.72 72,543,188.19 72,881,150

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงินเดือนพนกังาน 1,056,318.58 1,130,520.00 1,133,240.00 1,677,840.00 -3.11 % 1,625,700

เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 87,450.00 90,050.00 206,190.00 126,480.00 4.92 % 132,700

เงินประจาํตําแหนง 67,200.00 80,700.00 85,200.00 85,200.00 0 % 85,200

คาตอบแทนพนกังานจาง 600,000.00 540,000.00 540,000.00 703,000.00 7.54 % 756,000
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เงินเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 0.00 60,000.00 60,000.00 81,000.00 3.7 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา) 1,810,968.58 1,901,270.00 2,024,630.00 2,673,520.00 2,683,600

รวมงบบุคลากร 1,810,968.58 1,901,270.00 2,024,630.00 2,673,520.00 2,683,600

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่

0.00 0.00 240,000.00 330,000.00 9.09 % 360,000

คาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

คาเชาบาน 48,000.00 44,000.00 16,000.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 36,000.00 36,000.00 36,000.00 44,000.00 0 % 44,000

รวมคาตอบแทน 84,000.00 80,000.00 292,000.00 437,000.00 467,000

คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 0.00 0.00 107,129.03 118,000.00 -100 % 0

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 118,000

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 7,900.00 15,240.00 8,640.00 120,000.00 -25 % 90,000

โครงการจดัการแขงกีฬาชุมชนสมัพนัธ
ตานภยัยาเสพติด

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการจดัการแขงขนักีฬาชุมชน
สมัพนัธตานภยัยาเสพติด

0.00 156,380.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการจดังานเมาลดิสมัพนัธ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการจดังานสืบสานวฒันธรรมมลายู
สุไหงโก-ลก

796,606.00 841,530.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจดังานอาซูรอสมัพนัธ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการจดัทาํแผนชุมชน 46,208.00 42,071.00 57,890.00 0.00 100 % 100,000
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โครงการถนนสายวฒันธรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ
จรยิธรรมแกเยาวชน

0.00 0.00 65,530.00 36,000.00 94.44 % 70,000

โครงการฝึกอบรมและจดัเก็บขอมูลพื้น
ฐาน

70,800.00 84,420.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและจดัเก็บขอมูลพื้น
ฐานเพือ่การพฒันา

0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงาน
ของกลุมพลงัมวลชนตาง ๆ

681,925.00 170,744.00 803,820.00 1,000,000.00 -7 % 930,000

โครงการพฒันาและฝึกอาชีพประชาชน
ในชุมชน

64,935.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพฒันาศกัยภาพบทบาทแกนนํา
สตรี

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -30 % 70,000

โครงการพฒันาอาชีพและแกไขปญัหา
ความยากจนตามแนวเศรษฐกจิแบบพอ
เพียง

0.00 200,105.00 244,680.00 0.00 0 % 0

โครงการพฒันาอาชีพและแกไขปญัหา
ความยากจนตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง

0.00 0.00 0.00 616,900.00 29.68 % 800,000

โครงการรณรงคแกไขปญัหาความยาก
จนและการดําเนินการตามแนวเศรษฐกจิ
แบบพอเพียง

58,490.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสรมิการปฏิบตัิศาสนกจิใน
เดือนรอมฎอน

0.00 198,670.00 172,060.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการสงเสรมิการปฏิบตัืศาสนกจิใน
เดือนรอมฎอน

165,595.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสรมิกจิกรรมเด็กและ
เยาวชน

24,428.00 16,316.00 73,271.00 78,000.00 28.21 % 100,000

โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย - 
มาเลเซีย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700,000

โครงการสืบสานวฒันธรรม
ไทย-มาเลเซีย

0.00 0.00 0.00 800,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรกัษาและซอมแซม 4,810.00 36,555.00 23,350.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมคาใชสอย 1,921,697.00 1,762,031.00 1,556,370.03 3,479,900.00 3,738,000
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คาวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน 48,019.00 43,641.00 75,168.00 146,000.00 -47.95 % 76,000

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 1,206.00 3,372.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วสัดุงานบานงานครวั 5,325.00 4,860.00 6,000.00 6,000.00 0 % 6,000

วสัดุกอสราง 9,880.00 3,430.00 13,910.00 10,000.00 0 % 10,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ 59,779.52 43,945.47 52,970.19 94,100.00 -4.36 % 90,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

วสัดุคอมพวิเตอร 29,000.00 21,870.00 49,705.00 55,000.00 -54.55 % 25,000

วสัดุดนตรี 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมคาวสัดุ 160,209.52 121,118.47 197,753.19 328,100.00 224,000

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟ า 42,685.10 51,146.44 44,698.68 55,000.00 -18.18 % 45,000

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 2,373.26 6,439.78 2,311.20 5,000.00 0 % 5,000

คาบรกิารโทรศพัท 3,380.13 5,145.63 5,893.63 12,000.00 0 % 12,000

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 7,575.60 7,575.60 7,575.60 13,000.00 0 % 13,000

รวมคาสาธารณูปโภค 56,014.09 70,307.45 60,479.11 85,000.00 75,000

รวมงบดําเนินงาน 2,221,920.61 2,033,456.92 2,106,602.33 4,330,000.00 4,504,000

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

เครือ่งโทรสาร 0.00 0.00 14,600.00 0.00 0 % 0

เครือ่งปรบัอากาศ 0.00 0.00 0.00 46,000.00 -100 % 0

ชุดรบัแขก 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

โตะคอมพวิเตอร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,200

โตะพรอมเกาอี้ทาํงาน 0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0
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โตะไม 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โตะอเนกประสงค 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โพเดียมไมเนื้อแข็ง 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภณัฑการศึกษา

จกัรโพงอุตสาหกรรม ๕ เสน พรอมโตะ
และขาและมอเตอร

0.00 28,800.00 0.00 0.00 0 % 0

จกัรเย็บผาซิกแซ็ก ๙๗๔ พรอมโตะและ
ขาต ัง้

0.00 49,600.00 0.00 0.00 0 % 0

จกัรเย็บผาฝีเข็มตรง พรอมโตะและขา 0.00 7,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภณัฑกอสราง

สวานชนิดแทนเจาะ 0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0

สวานชนิดมือถือ 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ

เครือ่ง PowerMix 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครือ่งเลน DVD 4,760.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดลาํโพงฮอรน 17,920.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ไมโครโฟน 9,840.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร

กลองวงจรปิด 0.00 398,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครือ่งขยายเสียงโฆษณาติดรถยนต 0.00 0.00 48,400.00 0.00 0 % 0

ครุภณัฑงานบานงานครวั

ตูโชวผลติภณัฑ 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภณัฑโรงงาน

เครือ่งเจียรชนิดมอเตอร 0.00 0.00 0.00 7,800.00 -100 % 0

เครื่อ่งเจียรชนิดมือถือ 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

เครือ่งเจียรชนิดมือถือแบบหมอทาํฟนั 0.00 0.00 0.00 4,200.00 -100 % 0

เลือ่ยฉลุชนิดแทน 0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0
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ครุภณัฑดนตรีและนาฏศิลป

เครือ่งดนตรี 0.00 49,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอร 22,000.00 0.00 16,000.00 44,000.00 -100 % 0

เครือ่งพมิพชนิดเลเซอร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เครือ่งพมิพเลเซอร 0.00 6,200.00 3,300.00 6,600.00 -100 % 0

เครือ่งสาํรองไฟ 2,850.00 0.00 3,000.00 5,600.00 -100 % 0

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 25,012.29 0.00 46,015.21 20,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมคาครุภณัฑ 110,382.29 555,200.00 131,315.21 246,200.00 44,700

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางทีท่าํการชุมชนตนัหยง
มะลิ

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0

โครงการกอสรางที่ท่าํการชุมชนอรศิรา 0.00 0.00 1,383,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางศูนยเรียนรูผูสูงอายุ 
สวนรืน่อรุณ (เพิม่เติม)

0.00 0.00 250,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรบัปรุงกอสรางศูนยเรียนรูผู
สูงอายุ สวนรืน่อรุณ

0.00 2,498,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรบัปรุงอุทยานผาปาเตะ 
ชุมชนปาโงเปาะเล็ง

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสรางสิง่สาธารณูปการ

โครงการติดต ัง้หอกระจายขาว 0.00 0.00 0.00 95,400.00 -100 % 0

เสา Tower สามเหลีย่ม 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอสราง

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่
กอสราง

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 50,000.00 2,698,000.00 1,633,000.00 1,145,400.00 50,000

รวมงบลงทุน 160,382.29 3,253,200.00 1,764,315.21 1,391,600.00 94,700

รวมงานสงเสริมและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชน 4,193,271.48 7,187,926.92 5,895,547.54 8,395,120.00 7,282,300

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4,193,271.48 7,187,926.92 5,895,547.54 8,395,120.00 7,282,300

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร

โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบตัิหนาทีง่าน
บนัทกึขอมูลและพฒันาระบบสารสนเทศ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ 940,871.00 1,042,708.00 1,057,799.00 0.00 0 % 0

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

โครงการจดังานเฉลมิพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสริกิติิ ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสพระราชพธิีมหามงคล
เฉลมิพระชนมพรรษา ประจาํปี 2562

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการจดังานรฐัพธิีและวนัสาํคญัตาง 
ๆ

0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 -100 % 0

โครงการจดังานวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหวัมหาวชิ
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการจดังานวนัเด็กแหงชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการจดังานวนัปิยมหาราช 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

โครงการจดังานวนัพอแหงชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการจดังานวนัอนุรกัษมรดกไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รวมคาใชสอย 940,871.00 1,042,708.00 1,057,799.00 1,300,000.00 909,000

รวมงบดําเนินงาน 940,871.00 1,042,708.00 1,057,799.00 1,300,000.00 909,000

รวมงานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ

940,871.00 1,042,708.00 1,057,799.00 1,300,000.00 909,000

งานกีฬาและนนัทนาการ

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 748,572.00 785,532.26 747,173.23 1,100,000.00 -100 % 0

โครงการจางเหมาเอกชนดูแลรกัษา
ความสะอาดบรเิวณโดยรอบสนามกีฬา
มหาราช

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 752,000

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

โครงการการแขงขนับาสเกตบอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการการแขงขนัปนัจกัสีลตั 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการแขงขนักีฬา - กรีฑา องคกร
ปกครองสวนทองถิน่แหงประเทศไทย
ระดบัภาคใต และระดบัประเทศ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

โครงการแขงขนักีฬา-กรีฑา กลุม
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการแขงขนักีฬาเซปกัตะกรอ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการแขงขนักีฬาเปตอง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการแขงขนัฟุุตบอลสานสมัพนัธ 
เทศบาลเมืองสุุไหงโก-ลก คพั

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000
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โครงการแขงขนัเรือยอกอง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการจดังานสงเสรมิดานกีฬาและ
นนัทนาการ

2,523,520.00 1,656,305.60 2,783,126.00 2,800,000.00 -100 % 0

โครงการจดัสงเยาวชน ประชาชน เขา
รวมการแขงขนัและการประกวดใน
กจิกรรมตางๆ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

รวมคาใชสอย 3,272,092.00 2,441,837.86 3,530,299.23 3,900,000.00 3,252,000

รวมงบดําเนินงาน 3,272,092.00 2,441,837.86 3,530,299.23 3,900,000.00 3,252,000

รวมงานกีฬาและนนัทนาการ 3,272,092.00 2,441,837.86 3,530,299.23 3,900,000.00 3,252,000

งานศาสนาวฒันธรรมทองถิ่น

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

โครงการจดังานสงเสรมิประเพณ ศาสนา 
วฒันธรรมทองถิน่

0.00 1,940,372.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจดังานสงเสรมิประเพณี ศาสนา 
วฒันธรรมทองถิน่

1,986,543.00 0.00 1,094,395.00 2,800,000.00 -100 % 0

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจา
รณิีภาคฤดูรอน ประจาํปี 2562

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการประเพณีชกัพระ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 580,000

โครงการประเพณีสงกรานต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการวนัตรุษจีน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 480,000

โครงการวนัอาฬหบูชา/วนัเขาพรรษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการสงทายปีเกา - ตอนรบัปีใหม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

โครงการอนุรกัษวฒันธรรมภูมิปญัญา
ทองถิน่ (สมโภชศาลเจาแมโตะโมะ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมคาใชสอย 1,986,543.00 1,940,372.00 1,094,395.00 2,800,000.00 2,410,000

รวมงบดําเนินงาน 1,986,543.00 1,940,372.00 1,094,395.00 2,800,000.00 2,410,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน 6,351,480.00 4,100,000.00 100,000.00 188,720.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 6,351,480.00 4,100,000.00 100,000.00 188,720.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 6,351,480.00 4,100,000.00 100,000.00 188,720.00 0

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทองถิ่น 8,338,023.00 6,040,372.00 1,194,395.00 2,988,720.00 2,410,000

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 12,550,986.00 9,524,917.86 5,782,493.23 8,188,720.00 6,571,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงินเดือนพนกังาน 724,590.00 884,775.99 923,040.00 724,300.00 48.54 % 1,075,900

เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 14,880.00 14,880.00 14,880.00 22,300.00 0 % 22,300

เงินประจาํตําแหนง 0.00 13,500.00 18,000.00 18,000.00 0 % 18,000

คาตอบแทนพนกังานจาง 840,000.00 755,677.42 756,000.00 756,000.00 0 % 756,000

เงินเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 0.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา) 1,579,470.00 1,752,833.41 1,795,920.00 1,604,600.00 1,956,200

รวมงบบุคลากร 1,579,470.00 1,752,833.41 1,795,920.00 1,604,600.00 1,956,200
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รายจายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่

0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 10 % 330,000

คาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 61,620.00 72,580.00 18,040.00 0.00 100 % 80,000

คาเชาบาน 24,000.00 28,000.00 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,410.00 9,925.00 5,950.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมคาตอบแทน 91,030.00 110,505.00 359,990.00 366,000.00 476,000

คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 0.00 0.00 5,500.00 15,000.00 -100 % 0

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 27,192.00 12,310.00 26,242.00 50,000.00 0 % 50,000

คาบํารุงรกัษาและซอมแซม 900.00 2,950.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมคาใชสอย 28,092.00 15,260.00 31,742.00 70,000.00 70,000

คาวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน 48,990.00 49,530.00 25,330.00 8,000.00 525 % 50,000

วสัดุกอสราง 110,024.00 81,910.00 143,670.00 50,000.00 140 % 120,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 320.00 525 % 2,000

รวมคาวสัดุ 159,014.00 131,440.00 169,000.00 58,320.00 172,000

รวมงบดําเนินงาน 278,136.00 257,205.00 560,732.00 494,320.00 718,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมคาครุภณัฑ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000

รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 1,857,606.00 2,010,038.41 2,356,652.00 2,128,920.00 2,704,200

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,857,606.00 2,010,038.41 2,356,652.00 2,128,920.00 2,704,200

แผนงานการพาณิชย

งานโรงฆาสตัว

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงินเดือนพนกังาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 319,200

เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 199,200

คาตอบแทนพนกังานจาง 120,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 0 % 108,000

เงินเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา) 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 638,400

รวมงบบุคลากร 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 638,400

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่

40,000.00 46,451.61 55,000.00 90,000.00 33.33 % 120,000

รวมคาตอบแทน 40,000.00 46,451.61 55,000.00 90,000.00 120,000

คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบรกิาร 5,540.26 0.00 0.00 159,000.00 -100 % 0

คาใชจายในการจางเหมาบุคคลภายนอก
ดูแลระบบและการจดัการโรงฆาสตัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 432,000
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คาใชจายสาํหรบัสาํรวจขอมูลจาํนวนสตัว 
 และขี้นทะเบียนสตัวตามโครงการสตัว
ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขั
บาฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการรณรงคป องกนัโรคพษิ
สุนขับา

0.00 34,240.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใชจายในการรณรงคป องกนัโรคพษิ
สุนขับา ตามโครงการสตัวปลอดโรค คน
ปลอดภยั  จากโรคพษิสุนขับาฯ

0.00 0.00 0.00 155,000.00 -100 % 0

คาใชจายในการรณรงคป องกนัโรคพษิ
สุนขับา ตามโครงการสตัวปลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับาฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

คาบํารุงรกัษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมคาใชสอย 5,540.26 34,240.00 0.00 314,000.00 617,000

คาวสัดุ

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 0.00 0.00 576.00 3,000.00 0 % 3,000

วสัดุงานบานงานครวั 6,120.00 0.00 3,300.00 10,000.00 0 % 10,000

วสัดุกอสราง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ 200,000.00 160,000.00 160,000.00 300,000.00 0 % 300,000

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

รวมคาวสัดุ 206,120.00 160,000.00 163,876.00 335,000.00 335,000

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟ า 67,981.44 64,492.67 51,871.30 100,000.00 0 % 100,000

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมคาสาธารณูปโภค 67,981.44 64,492.67 51,871.30 100,000.00 150,000

รวมงบดําเนินงาน 319,641.70 305,184.28 270,747.30 839,000.00 1,222,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

เครือ่งปรบัอากาศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมคาครุภณัฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอสรางและปรบัปรุงโรงฆา
สตัว (เพิม่เติม) 

0.00 0.00 0.00 2,805,000.00 -100 % 0

โครงการกอสรางอาคารกกัสตัว เพือ่คดั
กรองโรคติดตอพรอมร ัว้ตาขายรอบ
บรเิวณ

0.00 0.00 500,000.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอสราง

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่
กอสราง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0.00 0.00 500,000.00 2,805,000.00 10,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 500,000.00 2,805,000.00 37,000

รวมงานโรงฆาสตัว 439,641.70 425,184.28 890,747.30 3,764,000.00 1,897,400

รวมแผนงานการพาณิชย 439,641.70 425,184.28 890,747.30 3,764,000.00 1,897,400

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

คาชําระหนี้เงินตน 0.00 0.00 0.00 2,617,000.00 84.66 % 4,832,600

คาชําระดอกเบี้ย 0.00 206,311.48 793,232.87 1,635,000.00 -4.8 % 1,556,500

เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 1,630,137.00 1,809,286.00 2,340,994.00 2,420,500.00 3.61 % 2,508,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตาง (%) ปี 2562

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
โครงการอืน่

400,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 137.43 % 1,424,600

เบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ 0.00 0.00 24,940,000.00 27,848,400.00 7.7 % 29,992,800

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 0.00 0.00 5,004,000.00 5,733,200.00 10.01 % 6,307,200

เบี้ยยงัชีพผูป วยเอดส 358,500.00 410,500.00 496,500.00 600,000.00 0 % 600,000

สาํรองจาย 2,474,808.00 161,989.00 1,418,691.00 2,000,000.00 0 % 2,000,000

รายจายตามขอผูกพนั 1,595,989.90 1,815,669.85 1,959,334.09 2,311,200.00 -100 % 0

คาใชจายเกีย่วกบัการจราจร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

คาบํารุง ส.ท.ท. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 305,300

เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
ระดบัทองถิน่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,123,900

เงินชวยพเิศษ 61,080.00 0.00 89,220.00 101,000.00 -0.99 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิน่ (กบท.)

2,952,120.00 3,248,120.00 3,315,120.00 3,430,580.00 4.09 % 3,570,920

เงินชวยคาครองชีพผูรบับํานาญ (ชคบ.) 760,781.22 780,752.00 738,869.33 743,000.00 0 % 743,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจาํ 790,182.00 1,076,352.00 2,867,890.00 1,919,300.00 26.01 % 2,418,500

รวมงบกลาง 11,023,598.12 9,908,980.33 44,463,851.29 51,959,180.00 57,883,320

รวมงบกลาง 11,023,598.12 9,908,980.33 44,463,851.29 51,959,180.00 57,883,320

รวมงบกลาง 11,023,598.12 9,908,980.33 44,463,851.29 51,959,180.00 57,883,320

รวมแผนงานงบกลาง 11,023,598.12 9,908,980.33 44,463,851.29 51,959,180.00 57,883,320

รวมทุกแผนงาน 251,335,580.12 276,812,856.51 366,919,015.53 425,604,840.00 416,208,900
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท ั่วไป

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อาํเภอ สุไหงโก-ลก   จงัหวดันราธวิาส

ประมาณการรายจายรวมท ัง้สิ้น 416,208,900 บาท จายจากรายไดจดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุด
หนุนท ั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานท ั่วไป

งานบริหารท ั่วไป รวม 25,447,700 บาท

งบบุคลากร รวม 18,160,500 บาท

เงินเดือน (ฝ ายการเมือง) รวม 6,155,900 บาท

เงนิเดือนนายก/รองนายก จาํนวน 1,430,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนนายกและรองนายกเทศมนตรี  จาํนวน 4 อตัรา 
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัปลดัเทศบาล)

เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก จาํนวน 351,600 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายกและรองนายก
เทศมนตรี  จาํนวน  4  อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัปลดัเทศบาล)

เงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 351,600 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพเิศษนายกและรองนายกเทศมนตรี 
จาํนวน  4  อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัปลดัเทศบาล)

เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองคการบรหิารสวน
ตาํบล

จาํนวน 459,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี 
จาํนวน 3 อตัรา 
ต ัง้จายจากเงนิรายได(สาํนกัปลดัเทศบาล)

เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 3,563,700 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนรายเดือน  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาลและสมาชกิสภาเทศบาล  จาํนวน 18 อตัรา 
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัปลดัเทศบาล)

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 12,004,600 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 7,881,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือน และปรบัปรุงเงนิเดือนพนกังาน
เทศบาล  จาํนวน  22 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัปลดัเทศบาล 6,231,000 บาทและกอง
วชิาการและแผนงาน 1,650,000 บาท)
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เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 868,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ประเภทบรหิารทองถิน่ ระดบัสูง 2
 อตัรา,ระดบักลาง 1 อตัรา  ประเภทอาํนวยการทองถิน่ ระดบักลาง 2
 อตัรา, ประเภทท ั่วไป  ระดบัปฏบิตังิาน 3 อตัรา ผูไดรบัเงนิเดือนถงึข ัน้สูง
ของอนัดบั  คาตอบแทนเป็นรายเดือนของพนกังานสวนทองถิน่ทีไ่ดรบัเงนิ
เพิม่พเิศษสาํหรบัสูรบฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล 722,000 บาท และกองวชิาการ
และแผนงาน 146,000 บาท ) 

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 495,600 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงประเภทบรหิารทองถิน่ ระดบัสูง 2 อตัรา,
ระดบักลาง 1 อตัรา  ประเภทอาํนวยการทองถิน่ ระดบักลาง 2 อตัรา,
ระดบัตน 3 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล 410,400 บาท และกองวชิาการ
และแผนงาน 85,200 บาท)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 2,484,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานจาง  จาํนวน 23 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล 2,052,000 บาท และกอง
วชิาการและแผนงาน 432,000 บาท)

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 276,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล 228,000 บาท และกองวชิาการ
และแผนงาน 48,000 บาท)

งบดําเนินงาน รวม 6,848,000 บาท

คาตอบแทน รวม 1,560,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 1,280,000 บาท

1.เงนิคาตอบแทนสาํหรบัผูปฏบิตังิานในพื้นทีพ่เิศษ ต ัง้ไว1,260,000
 บาท เพือ่จายเป็นคาเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานในพื้นทีพ่เิศษของ
พนกังานและพนกังานจาง
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัปลดัเทศบาล 990,000 บาท และกอง
วชิาการและแผนงาน 270,000 บาท)
2.เงนิตอบแทนคณะกรรมการการพจิารณาเลือ่นระดบัพนกังาน
เทศบาล ต ัง้ไว 20,000 บาท เพือ่จายเป็นเงนิตอบแทนคณะกรรมการ
พจิารณาเลือ่นระดบัพนกังานเทศบาล
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

คาเบ้ียประชุม จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการประชุมกรรมการของสภาเทศบาล
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 45,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฎบิตังิานนอกเวลาราชการ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)
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คาเชาบาน จาํนวน 120,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเชาบาน คาเชาซ้ือ หรือคาผอนชาํระเงนิกูซ้ือบาน
ใหแกพนกังานเทศบาล ทีจ่าํเป็นตองเชาบาน และมีสทิธิไ์ดรบัเงนิคาเชา
บานตามระเบียบฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 110,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรสาํหรบัผูบรหิารพนกังาน
เทศบาล และลูกจางประจาํทีไ่ดรบัตามสทิธิ ์
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล 60,000 บาท และกองวชิาการ
และแผนงาน 50,000 บาท)

คาใชสอย รวม 2,893,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 150,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ เชน คาจางเหมาบรกิาร  คาธรรมเนียมและคา
ลงทะเบียนตางๆ คาเชาทรพัยสนิ  และคาลงทะเบียน ส.ท.ท. คาจางเย็บเขา
เลม เขาปกหนงัสือ   คาจางโฆษณาเผยแพร ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล 50,000 บาท และกองวชิาการ
และแผนงาน  100,000  บาท)

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 200,000 บาท

1. คารบัรองในการตอนรบับุคคลหรือคณะบุคคล ต ัง้ไว 150,000
 บาท เพือ่จายเป็นอาหารคาเครือ่งดืม่ คาของขวญั คาพมิพเอกสาร คาใช
จายเกีย่วเน่ืองในการรบัรอง รวมท ัง้คาบรกิารดวย ซึง่จาํเป็นตองจายทีเ่กีย่ว
กบัการรบัรอง เพือ่เป็นคารบัรอง ในการตอนรบัคณะบุคคลทีม่านิเทศงาน
ตรวจงาน หรือเยีย่มชม หรือทศันศกึษาดูงาน และเจาหนาทีเ่กีย่วของ ซึง่
รวมตอนรบับุคคล หรือคณะบุคคล โดยตัง้จายไวไมเกนิปีละ 1% ของราย
ไดจรงิของปีงบประมาณ ทีล่วงมา โดยไมรวมรายไดจากเงนิอุดหนุน เงนิ
กู เงนิจายขาดสะสม และเงนิทีมี่ผูอุทศิใหเทศบาลมีรายไดจรงิ
สุทธ ิ182,772,586.05 บาท ต ัง้ไวไมเกนิ 1% 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)
2. คาเล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทองถิน่ หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ต ัง้ไว 50,000 บาท เพือ่จายเป็นเล้ียงรบัรองใหกบัการประ
ชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ผูไดรบัการแตง
ต ัง้ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนงัสือส ั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่กบัองคการ
ปกครองสวนทองถิน่ หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่กบัรฐัวสิาหกจิ หรือ
เอกชน 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)
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รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายโครงการรณรงคแกไขปญัหายาเสพตดิ จาํนวน 200,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินการรณรงคแกไปญัหาการแพร
ระบาดของยาเสพตดิในพื้นที่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารบัการฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564) หนาที ่224  ลาํดบัที ่1
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

คาใชจายโครงการวนัเทศบาล จาํนวน 100,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินโครงการวนัเทศบาล โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาวสัดุอุปกรณ คาจตุปจัจยั คาของรางวลั คาเชาเครือ่ง
เสียง คาอาหาร เครือ่งดืม่ และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการจดังานวนั
เทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังานการจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564) หนาที ่267  ลาํดบัที ่3
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 400,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการและคาใชจายอืน่ เชน ของ
ขวญั ของรางวลั หรือเงนิรางวลั และคาซ้ือพวงมาลยั ชอดอกไม กระเชา
ดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล 300,000 บาท และกองวชิาการ
และแผนงาน 100,000 บาท)

คาใชจายในการฝึกอบรมและศกึษาดูงาน จาํนวน 218,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัการฝึกอบรม และศกึษาดูงานของ
พนกังานเทศบาล ลูกจาง พนกังานจาง ผูบรหิารเทศบาล สมาชกิสภา
เทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารบัการฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564) หนาที ่265  ลาํดบัที ่1
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

คาใชจายในการเลือกตัง้ จาํนวน 1,500,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัการเลือกตัง้คณะผูบรหิารและสมาชกิสภา
เทศบาล
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่ 50 ลาํดบัที ่2 
ต ัง้จายจากงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)
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คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 125,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมทรพัยสนิ
ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล 75,000 บาท และกองวชิาการ
และแผนงาน 50,000 บาท)

คาวสัดุ รวม 1,743,000 บาท

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 600,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุสาํนกังานตางๆ เชน กระดาษ ดนิสอ ไมบรรทดั 
ยางลบ คลปิ หมกึโรเนียว กระดาษไข คาจดัทาํวารสารสิง่พมิพตางๆ 
รายงานประจาํปี ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล 150,000 บาท และกองวชิาการ
และงาน 450,000 บาท)

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 13,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุไฟฟ าและวทิยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ า ฟิวส 
ปล ัก๊ไฟฟ า ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล 10,000 บาท และกองวชิาการ
และแผนงาน 3,000 บาท)

วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุงานบานงานครวัตางๆ เชน ไมกวาด แปรงถูพื้น ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

วสัดุกอสราง จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุกอสรางตางๆ เชน ปูน ไม หนิ ทราย ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล 15,000 บาท และกองวชิาการ
และแผนงาน 5,000 บาท )

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ หวัเทียน 
ตลบัลูกปืน ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล 80,000 บาท และกองวชิาการ
และแผนงาน 20,000 บาท)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 300,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ตางๆ เชน น้ํามนัเช้ือเพลงิ 
น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล 250,000 บาท และกองวชิาการ
และแผนงาน 50,000 บาท)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 455,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุโฆษณาและเผยแพร เชน รูปภาพสีจากการลาง 
กระดาษเขียนโปสเตอร พูกนั ไวนิลฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล 5,000 บาท และกองวชิาการ
และแผนงาน 450,000 บาท)
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วสัดุเครือ่งแตงกาย จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุเครือ่งแตงกายตางๆ เชน รองเทา หมวก เส้ือ ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุคอมพวิเตอรตางๆ เชน แผน CD หมกึสาํหรบั
เครือ่งปริน้เตอร ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล 150,000 บาท และกองวชิาการ
และแผนงาน 50,000 บาท)

คาสาธารณูปโภค รวม 652,000 บาท

คาไฟฟ า จาํนวน 415,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไฟฟ า
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล 65,000 บาท และกองวชิาการ
และแผนงาน 350,000 บาท)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 55,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ําประปา
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาโทรศพัท
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล 30,000 บาท และกองวชิาการ
และแผนงาน 10,000 บาท)

คาบรกิารไปรษณีย จาํนวน 70,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไปรษณียในการสงหนงัสือเอกสารตางๆ ในราชการของ
เทศบาล
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 72,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายเกีย่วกบัการใชระบบอนิเตอรเน็ต และคาใชจายใน
การจดัทาํและตดิต ัง้ Website ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และการเชา
พื้นทีจ่ดัทาํ Website การปรบัปรุงขอมูล  จาํนวน 12 เดือน 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล 60,000 บาท และกองวชิาการ
และแผนงาน 12,000 บาท)
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งบลงทุน รวม 439,200 บาท

คาครุภณัฑ รวม 339,200 บาท

ครุภณัฑสาํนกังาน

เกาอ้ีประชุม จาํนวน 3,600 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเกาอ้ีประชุมขาเหล็กพนกัพงิบุนวมและทีน่ ั่ง
เบาะ จาํนวน 6 ตวั (ราคาทองตลาด) เน่ืองจากไมไดกาํหนดในราคา
มาตรฐานครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่ 3 พ.ศ.2561 หนาที ่67 ลาํดบัที ่6
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัปลดัเทศบาล)

เครือ่งโทรศพัท จาํนวน 1,500 บาท

- เพือ่จายเป็นเครือ่งโทรศพัทสาํนกังาน  จาํนวน  1  เครือ่ง (ราคาทอง
ตลาด) เน่ืองจากไมไดกาํหนดในราคามาตรฐานครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่ 3 พ.ศ.2561 หนาที ่66 ลาํดบัที ่ 5
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัปลดัเทศบาล)

เครือ่งปรบัอากาศ จาํนวน 139,000 บาท

1.  เครือ่งปรบัอากาศ  จาํนวน 92,000 บาท
- เพือ่จายเป็นคาเครือ่งปรบัอากาศขนาดไมนอยกวา 13,000 บีทียู  
พรอมตดิต ัง้ จาํนวน 4 เครือ่ง (ราคามาตรฐานครุภณัฑ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่ 3 พ.ศ.2561 หนาที ่66 ลาํดบัที ่3 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัปลดัเทศบาล)

2. เครือ่งปรบัอากาศ   จาํนวน  47,000  บาท
- เพือ่จายเป็นคาเครือ่งปรบัอากาศขนาดไมนอยกวา 36,000 บีทียู  
พรอมตดิต ัง้ จาํนวน 1 เครือ่ง (ราคามาตรฐานครุภณัฑ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่ 3 พ.ศ.2561 หนาที ่ 66 ลาํดบัที ่4 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัปลดัเทศบาล)

ตูลิน้ชกัเหล็ก จาํนวน 14,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตูลิน้ชกัเหล็ก 4 ช ัน้ ขนาดไมนอยกวา 46X130
  เซนตเิมตร จาํนวน 4 ตู (ราคาทองตลาด) เน่ืองจากไมไดกาํหนดในราคา
มาตรฐานครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่ 3 พ.ศ.2561 หนาที ่66 ลาํดบัที ่2
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัปลดัเทศบาล)
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ครุภณัฑงานบานงานครวั

อางลางจาน จาํนวน 3,500 บาท

- เพือ่จายเป็นคาอางลางจานสแตนเลส 2 หลุม จาํนวน 1 อนั (ราคาทอง
ตลาด) เน่ืองจากไมไดกาํหนดในราคามาตรฐานครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่67 ลาํดบัที ่9  
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัปลดัเทศบาล)

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอร จาํนวน 44,000 บาท

1. เครือ่งคอมพวิเตอร  จาํนวน  22,000  บาท
- เพือ่จายเป็นคาเครือ่งคอมพวิเตอร สาํหรบังานประมวลผล แบบที ่1 
จาํนวน 1  เครือ่ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดจิทิลัฯ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564)  หนาที ่ 347 ลาํดบัที ่ 81  
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัปลดัเทศบาล)

2. เครือ่งคอมพวิเตอร  จาํนวน  22,000  บาท
- เพือ่จายเป็นคาเครือ่งคอมพวิเตอร  สาํหรบังานประมวลผล  แบบที ่1
จาํนวน 1  เครือ่ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดจิทิลัฯ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่68 ลาํดบัที ่13  
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองวชิาการและแผนงาน)

เครือ่งคอมพวิเตอรโนตบุก จาํนวน 16,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเครือ่งคอมพวิเตอรโนตบุก  สาํหรบังานสาํนกังาน  
จาํนวน  1  เครือ่ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดจิทิลัฯ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่ 3 พ.ศ.2561 
หนาที ่ 67 ลาํดบัที ่7   
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัปลดัเทศบาล)
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เครือ่งพมิพชนิดเลเซอร จาํนวน 12,600 บาท

1. เครือ่งพมิพชนิดเลเซอร   จาํนวน  2,600  บาท
- เพือ่จายเป็นคาเครือ่งพมิพเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดาํ (18
 หนา/นาที) จาํนวน 1 เครือ่ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดจิทิลัฯ) 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561
หนาที ่30 ลาํดบัที ่1
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัปลดัเทศบาล)

2. เครือ่งพมิพชนิดเลเซอร   จาํนวน  10,000  บาท
- เพือ่จายเป็นคาเครือ่งพมิพเลเซอร หรือชนิด LED สี แบบ Network
จาํนวน 1 เครือ่ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดจิทิลัฯ) 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่ 3 พ.ศ.2561 หนาที ่67 ลาํดบัที ่8 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัปลดัเทศบาล)

เครือ่งสาํรองไฟ จาํนวน 5,000 บาท

1. เครือ่งสาํรองไฟฟ า   จาํนวน  2,500  บาท
-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือคาเครือ่งสาํรองไฟฟ า ขนาดไมนอยกวา 800 VA 
จาํนวน 1 เครือ่ง (ราคามาตรฐานครุภณัฑ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564)  เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561
หนาที ่ 30 ลาํดบัที ่ 2 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัปลดัเทศบาล)

2. เครือ่งสาํรองไฟฟ า   จาํนวน  2,500  บาท
-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือคาเครือ่งสาํรองไฟฟ า ขนาดไมนอยกวา 800 VA 
จาํนวน 1 เครือ่ง (ราคามาตรฐานครุภณัฑ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่30 ลาํดบัที ่3
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองวชิาการและแผนงาน)

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการบาํรุงรกัษาซอมแซมทรพัยสนิ  ใหสามารถใช
งานไดตามปกต ิ
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัปลดัเทศบาล)
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คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 100,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง  ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัปลดัเทศบาล)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,542,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,778,000 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 1,778,000 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,500,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือน และปรบัปรุงเงนิเดือนพนกังานเทศบาล  
จาํนวน  5 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (กองวชิาการและแผนงาน)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 140,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนรายเดือน   คาตอบแทนเป็นรายเดือนของ
พนกังานสวนทองถิน่ทีไ่ดรบัเงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัสูรบ ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองวชิาการและแผนงาน) 

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 18,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงประเภทอาํนวยการทองถิน่ 
ระดบัตน 1 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองวชิาการและแผนงาน)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 108,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานจาง  จาํนวน 1 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองวชิาการและแผนงาน)

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 12,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองวชิาการและแผนงาน)

งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท

คาตอบแทน รวม 265,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 150,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานในพื้นทีพ่เิศษของพนกังานและ
พนกังานจาง
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองวชิาการและแผนงาน)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองวชิาการและแผนงาน)
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คาเชาบาน จาํนวน 90,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเชาบาน คาเชาซ้ือ หรือคาผอนชาํระเงนิกูซ้ือบานใหแก
พนกังานเทศบาลทีจ่าํเป็นตองเชาบาน และมีสทิธไิดรบัเงนิคาเชาบานตาม
ระเบียบ ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองวชิาการและแผนงาน)

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรสาํหรบัพนกังานเทศบาลทีไ่ดรบั
ตามสทิธิ ์
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองวชิาการและแผนงาน)

คาใชสอย รวม 205,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 70,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตาง ๆ เชน คาจางเย็บเลมเขาปกหนงัสือ  คาใชจาย
ในการดาํเนินคดี  คาธรรมเนียมศาล ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได  (กองวชิาการและแผนงาน)

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการและคาใชจายอืน่ ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองวชิาการและแผนงาน)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 35,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการบาํรุงรกัษาและซอมแซมทรพัยสนิ
ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 
ต ัง้จายจากรายได (กองวชิาการและแผนงาน)

คาวสัดุ รวม 170,000 บาท

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุสาํนกังานตางๆ เชน กระดาษ ดนิสอ ไมบรรทดั
ยางลบ คลปิ หมกึโรเนียว กระดาษไข  ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองวชิาการและแผนงาน)

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 70,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุคอมพวิเตอรตางๆ เชน แผน CD หมกึสาํหรบั
เครือ่งปริน้เตอร ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองวชิาการและแผนงาน)

คาสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาโทรศพัท
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองวชิาการและแผนงาน)
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งบลงทุน รวม 114,800 บาท

คาครุภณัฑ รวม 114,800 บาท

ครุภณัฑสาํนกังาน

เกาอ้ี จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเกาอ้ี แบบมีพนกัพงิ จาํนวน 2 ตวั (ราคาทองตลาด) เน่ือง
จากไมไดกาํหนดในราคามาตรฐานครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่68 ลาํดบัที ่12  
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองวชิาการและแผนงาน)

เครือ่งปรบัอากาศ จาํนวน 55,400 บาท

1. เครือ่งปรบัอากาศ   จาํนวน  32,400  บาท
- เพือ่จายเป็นคาเครือ่งปรบัอากาศ ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทียู
พรอมคาตดิต ัง้  จาํนวน 1 เครือ่ง (ราคามาตรฐานครุภณัฑ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่   ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่67 ลาํดบัที ่10  
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองวชิาการและแผนงาน)

2. เครือ่งปรบัอากาศ   จาํนวน  23,000  บาท
- เพือ่จายเป็นคาเครือ่งปรบัอากาศ ขนาดไมนอยกวา 13,000 บีทียู
พรอมคาตดิต ัง้  จาํนวน 1 เครือ่ง (ราคามาตรฐานครุภณัฑ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561
หนาที ่67 ลาํดบัที ่11  
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองวชิาการและแผนงาน)

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอร จาํนวน 44,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเครือ่งคอมพวิเตอร  สาํหรบังานประมวลผล แบบที ่1
จาํนวน 2 เครือ่ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดจิทิลัฯ) 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่68 ลาํดบัที ่13
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองวชิาการและแผนงาน)
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เครือ่งพมิพชนิดเลเซอร จาํนวน 7,900 บาท

- เพือ่จายเป็นเครือ่งพมิพเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดาํ ชนิด Network
แบบที ่1 (27 หนา/นาที) จาํนวน 1 เครือ่ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดจิิ
ทลัฯ) 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่68 ลาํดบัที ่15
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองวชิาการและแผนงาน)

เครือ่งสาํรองไฟฟ า จาํนวน 2,500 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ า ขนาดไมนอยกวา 800 VA
จาํนวน 1 เครือ่ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดจิทิลัฯ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่68 ลาํดบัที ่14 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองวชิาการและแผนงาน)

งานบริหารงานคลงั รวม 11,584,000 บาท

งบบุคลากร รวม 9,198,000 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 9,198,000 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 6,407,700 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนพนกังานเทศบาลกองคลงัจาํนวน  21 อตัรา 
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (กองคลงั)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 265,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนรายเดือน เทากบัอตัราเงนิประจาํตาํแหนงทีไ่ดรบั
อยู และเงนิเพิม่คาครองชีพชั่วคราวของพนกังานเทศบาล เงนิเพิม่พเิศษ
สาํหรบัสูรบ (พ.ส.ร.) ของพนกังานเทศบาล  กองคลงั  ทีไ่ดรบัตามสทิธ ิ
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (กองคลงั)

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 139,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงผูบรหิาร  จาํนวน 5 อตัรา 
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (กองคลงั)

คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 252,200 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาจางลูกจางประจาํ  จาํนวน 1 อตัรา  
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (กองคลงั) 

เงนิเพิม่ตาง ๆของลูกจางประจาํ จาํนวน 10,100 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของลูกจางประจาํ จาํนวน 1 อตัรา 
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (กองคลงั)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 1,920,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนของพนกังานจางของกองคลงั  
จาํนวน   17  อตัรา   
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองคลงั)
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เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 204,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (กองคลงั)

งบดําเนินงาน รวม 2,315,000 บาท

คาตอบแทน รวม 1,410,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 980,000 บาท

1. คาตอบแทนสาํหรบัผูปฏบิตังิานในพื้นทีพ่เิศษ ต ัง้ไว 930,000
 บาท เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตังิานพื้นทีพ่เิศษสาํหรบัพนกังาน
เทศบาล ลูกจางประจาํและพนกังานจางกองคลงั  
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองคลงั)
2. คาตอบแทนคณะกรรมการดาํเนินการจดัจาง  ต ัง้ไว 50,000 บาท เพือ่
จายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการดาํเนินการจดัจาง 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองคลงั)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 250,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาอาหารทาํการนอกเวลาราชการ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (กองคลงั)

คาเชาบาน จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเชาบาน คาเชาซ้ือ หรือคาผอนชาํระเงนิกูซ้ือบานใหแก
พนกังานเทศบาล ทีจ่าํเป็นตอง เชาบาน และมีสทิธิ ์ไ์ดรบัเงนิคาเชาบาน
ตามระเบียบ ฯ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (กองคลงั)

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 150,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานเทศบาลลูกจาง
ประจาํ  และขาราชการบาํนาญ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได   (กองคลงั)

คาใชสอย รวม 456,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

คาเชาทีด่นิการรถไฟ จาํนวน 30,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเชาทีด่นิการรถไฟบรเิวณซุมขายอาหาร สวนรืน่อรุณ
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนั
ที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีทีเ่บกิจายในลกัษณะคาใช
สอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่20 ลาํดบัที ่1 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองคลงั)
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คาใชจายในการจางเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก จาํนวน 216,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจางเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก ทีเ่ทศบาล
จางใหทาํสิง่ของใหเทศบาล 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนั
ที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีทีเ่บกิจายในลกัษณะคาใช
สอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ
การเบกิจายเงนิคาจางเหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561
หนาที ่26 ลาํดบัที ่1 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองคลงั)

คาประกนัภยัรถยนต จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาประกนัรถยนต
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองคลงั)

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 130,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของพนกังาน
เทศบาล พนกังานจาง และลูกจางประจาํ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองคลงั)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและซอมแซม  ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ต ัง้จายจากเงนิรายได   (กองคลงั)

คาวสัดุ รวม 397,000 บาท

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 250,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุสาํนกังาน เชน  กระดาษ  แบบพมิพและทะเบียน
ตางๆ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองคลงั)

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 3,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุไฟฟ าและวทิยุ  เชน  หลอดไฟ  ฟิวส  สายไฟ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองคลงั)

วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 4,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุงานบานงานครวั  เชน  ถงัขยะ ไมกวาด ฯลฯ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองคลงั)

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุยานพาหนะและขนสง  เชน   ยางรถ  หวัเทียน  ฯลฯ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองคลงั)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่  น้ํามนัเช้ือเพลงิ  
น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองคลงั)

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุคอมพวิเตอร เชน หวัพมิพ    หมกึพมิพ ฯลฯ   
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองคลงั)
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วสัดุอืน่ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุอืน่ ๆ ทีไ่มเขาลกัษณฑประเภทวสัดุ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองคลงั)

คาสาธารณูปโภค รวม 52,000 บาท

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 36,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบรกิารโทรศพัท  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองคลงั)

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 16,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบรกิารอนิเตอรเน็ต 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองคลงั)

งบลงทุน รวม 71,000 บาท

คาครุภณัฑ รวม 71,000 บาท

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอรโนตบุก จาํนวน 21,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอรโนตบุก สาํหรบังานประมวลผล 
จาํนวน 1 เครือ่ง (ราคามาตรฐานครุภณัฑ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่68 ลาํดบัที ่16   
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองคลงั)

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองคลงั)

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ รวม 1,825,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,006,000 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 1,006,000 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 286,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือน และปรบัปรุงเงนิเดือนพนกังานเทศบาล  
จาํนวน  2 อตัรา 
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัปลดัเทศบาล) 

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 648,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานจาง  จาํนวน 6 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 72,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 717,000 บาท

คาตอบแทน รวม 302,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 210,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานในพื้นทีพ่เิศษของพนกังาน
และพนกังานจาง
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัปลดัเทศบาล)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 45,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

คาเชาบาน จาํนวน 42,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเชาบาน คาเชาซ้ือ หรือคาผอนชาํระเงนิกูซ้ือบานใหแก
พนกังานเทศบาล ทีจ่าํเป็นตองเชาบาน และมีสทิธิไ์ดรบัเงนิคาเชาบานตาม
ระเบียบฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรสาํหรบัพนกังานเทศบาลทีไ่ดรบั
ตามสทิธิ ์
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

คาใชสอย รวม 350,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

โครงการจางเหมาเฝ าระวงัความปลอดภยัสาํนกังานเทศบาล จาํนวน 270,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินโครงการจางเหมาเฝ าระวงัความ
ปลอดภยัสาํนกังานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนั
ที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีทีเ่บกิจายในลกัษณะคาใช
สอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ
การเบกิจายเงนิคาจางเหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564) หนาที ่246  ลาํดบัที ่1
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั ฯลฯ  ในการเดนิทางไป
ราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร ของพนกังานเทศบาล
หรือพนกังานจางทีเ่ทศบาลส ั่งใหไปราชการตางทองถิน่
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมทรพัยสนิ  ให
สามารถใชงานไดตามปกต ิ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)
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คาวสัดุ รวม 65,000 บาท

วสัดุกอสราง จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุกอสรางตางๆ เชน ปูน ไม หนิ ทราย ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ หวัเทียน 
ตลบัลูกปืน ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 35,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ตางๆ เชน น้ํามนัเช้ือเพลงิ 
น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

วสัดุการเกษตร จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นอาหารสตัว ทีง่านเทศกจิจบัตาม พ.ร.บ.รกัษาความสะอาด
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

งบลงทุน รวม 102,000 บาท

คาครุภณัฑ รวม 102,000 บาท

ครุภณัฑสาํนกังาน

ชัน้วางเอกสารไม จาํนวน 2,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาช ัน้วางเอกสารไม 5 ช ัน้ จาํนวน 4 อนั (ราคาทอง
ตลาด) เน่ืองจากไมไดกาํหนดในราคามาตรฐานครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่68 ลาํดบัที ่17 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัปลดัเทศบาล)

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัปลดัเทศบาล)

งานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั รวม 7,943,000 บาท

งบบุคลากร รวม 5,275,000 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 5,275,000 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 655,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือน และปรบัปรุงเงนิเดือนพนกังานเทศบาล  
จาํนวน 5 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัปลดัเทศบาล)
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เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ประเภทท ั่วไป  ระดบัปฏบิตังิาน 2
 อตัรา ผูไดรบัเงนิเดือนถงึข ัน้สูงของอนัดบั  คาตอบแทนเป็นรายเดือนของ
พนกังานสวนทองถิน่ทีไ่ดรบัเงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัสูรบ ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได(สาํนกัปลดัเทศบาล) 

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 4,104,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 38 อตัรา 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 456,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 2,089,000 บาท

คาตอบแทน รวม 1,290,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 1,250,000 บาท

1.เงนิคาตอบแทนสาํหรบัผูปฏบิตังิานในพื้นทีพ่เิศษ ต ัง้ไว 1,230,000
 บาทเพือ่จายเป็นคาเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานในพื้นทีพ่เิศษของ
พนกังานและพนกังานจาง
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัปลดัเทศบาล)
2.เงนิคาตอบแทนการปฎบิตังิานสมาชกิ อปพร. ต ัง้ไว 20,000 บาท  เพือ่
จายเป็นคาตอบแทนการปฎบิตังิานสมาชกิ อปพร.
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรสาํหรบัพนกังานเทศบาลทีไ่ดรบั
ตามสทิธิ ์
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

คาใชสอย รวม 180,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ เชน คาจางเหมาบรกิาร  คาเชาทรพัยสนิ  
คาจางเย็บเขาเลม  เขาปกหนงัสือฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการและคาใชจายอืน่ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมทรพัยสนิ
ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)
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คาวสัดุ รวม 522,000 บาท

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุสาํนกังานตางๆ เชน กระดาษ ดนิสอ ไมบรรทดั 
ยางลบ คลปิ หมกึโรเนียว กระดาษไข ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุไฟฟ าและวทิยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ า ฟิวส ปล ัก๊
ไฟฟ า ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุงานบานงานครวัตางๆ เชน ไมกวาด แปรงถูพื้น ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

วสัดุกอสราง จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุกอสรางตางๆ เชน ปูน ไม หนิ ทราย ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ หวัเทียน 
ตลบัลูกปืน ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ตางๆ เชน น้ํามนัเช้ือเพลงิ 
น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)   

วสัดุเครือ่งแตงกาย จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุเครือ่งแตงกายตางๆ เชน รองเทา หมวก เส้ือ ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 7,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุคอมพวิเตอรตางๆ เชน แผน CD หมกึสาํหรบั
เครือ่งปริน้เตอร ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุเครือ่งดบัเพลงิตาง ๆ เชน ทอดูดสายสงน้ํา และอุปกรณ
การดบัเพลงิฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

คาสาธารณูปโภค รวม 97,000 บาท

คาไฟฟ า จาํนวน 72,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไฟฟ า
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ําประปา
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาโทรศพัท
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายเกีย่วกบัการใชระบบอนิเตอรเน็ต 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัปลดัเทศบาล)

งบลงทุน รวม 579,000 บาท

คาครุภณัฑ รวม 549,000 บาท

ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง

เรืออลูมเินียมทองแบน จาํนวน 126,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเรืออลูมเินียมทองแบน ขนาดไมนอย
กวา 1.50X3.70X0.40 เมตร  จาํนวน 2 ลาํ (ราคาทองตลาด) เน่ืองจาก
ไมไดกาํหนดในราคามาตรฐานครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่31 ลาํดบัที ่4 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัปลดัเทศบาล)

ครุภณัฑโรงงาน

เลื่อ่ยโซยนต จาํนวน 23,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเลือ่ยโซยนต กาํลงัเครือ่งจกัรตนกาํลงัไมนอยกวา 0.8
 แรงมา แผนบงัคบัโซความยาวไมนอยกวา 11.5 น้ิว จาํนวน 2
 เครือ่ง (ราคาทองตลาด) เน่ืองจากไมไดกาํหนดในราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่69 ลาํดบัที ่18
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัปลดัเทศบาล)

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ จาํนวน 400,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ  ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัปลดัเทศบาล)

วนัทีพ่ิมพ : 1/10/2561  11:24:22 หนา : 21/104



คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 30,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง ใหสามารถใช
งานไดตามปกต ิ
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัปลดัเทศบาล)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา รวม 21,590,000 บาท

งบบุคลากร รวม 11,718,700 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 11,718,700 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 7,612,500 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนแกพนกังานเทศบาลพรอมท ัง้เงนิปรบัปรุง         เงนิ
เดือน จาํนวน 18 อตัรา  
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 918,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนรายเดือน เงนิปรบัเพิม่ตามคณุวุฒ ิคาตอบ
แทน  เงนิเดือนเต็มข ัน้ของพนกังานทีเ่งนิเดือนเต็มข ัน้ เงนิเพิม่พเิศษ
สาํหรบัการสูรบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ ใหแกพนกังานเทศบาลผูมีสทิธิ ์
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 330,200 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนง สาํหรบัพนกังานเทศบาลผูมีสทิธิ ์
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

เงนิวทิยฐานะ จาํนวน 498,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิวทิยฐานะ  สาํหรบัพนกังานเทศบาลผูมีสทิธิ ์
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 2,160,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางพนกังานจาง จาํนวน  16  อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ  ของพนกังานจาง  จาํนวน 16 อตัรา   
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)
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งบดําเนินงาน รวม 7,133,000 บาท

คาตอบแทน รวม 1,750,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 1,570,000 บาท

1. คาตอบแทนการปฏบิตังิานในพื้นทีพ่เิศษ  ต ัง้ไว  1,500,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานพื้นทีพ่เิศษของพนกังานเทศบาล
และพนกังานจาง
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัการศกึษา)  
2. คาตอบแทนคณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลือกพนกังานครู
เทศบาล  ต ัง้ไว 50,000 บาท เพือ่จายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการการ
ดาํเนินการสอบคดัเลือกพนกังานครูเทศบาล 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัการศกึษา) 
3. คาตอบแทนกรรมการจดัหาพสัดุ ต ัง้ไว 20,000  บาท เพือ่จายเป็นคา
ตอบแทนกรรมการจดัหาพสัดุ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ของพนกังาน
เทศบาลและพนกังานจาง 
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

คาเชาบาน จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเชาบาน คาเชาซ้ือ หรือคาผอนชาํระเงนิกูซ้ือบาน
ใหแกพนกังานเทศบาล ทีจ่าํเป็นตอง เชาบาน และมีสทิธิไ์ดรบัเงนิคาเชา
บานตามระเบียบฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาชวยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานเทศบาล
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัการศกึษา)
  

คาใชสอย รวม 1,300,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ คาเย็บ หรือเขาปก
หนงัสือ คาซกัฟอก คาระวางบรรทุก คาเชาทรพัยสนิ คาโฆษณาเผยแพร 
คาจางเหมาบรกิารคาตดิต ัง้ไฟฟ า ประปา โทรศพัท ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัการศกึษา)

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 1,000,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั ฯลฯ ในการเดนิทางไป
ราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร  ของพนกังาน
เทศบาล พนกังานครูเทศบาล บุคลากรทางการศกึษาหรือพนกังานจางที่
เทศบาลส ั่งใหไปราชการตางทองถิน่
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัการศกึษา) 
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คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมทรพัยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกต ิของสาํนกัการศกึษา โรงเรียนเทศบาล และศูนยพฒันาเด็กเล็ก
เทศบาล 
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

คาวสัดุ รวม 850,000 บาท

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากระดาษ ปากกา ดนิสอ ยางลบ ฯลฯ สาํหรบัสาํนกัการ
ศกึษา โรงเรียนเทศบาล และศูนยพฒันาเด็กเล็ก 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัการศกึษา)

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาฟิวส หลอดไฟ สายไฟ ลาํโพง ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัการศกึษา)

วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไมกวาด  ถงัขยะ จาน  ชอน  ฯลฯ  สาํหรบัสาํนกัการ
ศกึษา  และศูนยพฒันาเด็กเล็กเทศบาล 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัการศกึษา)

วสัดุกอสราง จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาทราย ดนิ ไม ตะปู ลวด ฯลฯ สาํหรบัสาํนกัการศกึษา
และศูนยพฒันาเด็กเล็กเทศบาล 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัการศกึษา)

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 70,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาอะไหลยนตตางๆ ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 400,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัเช้ือเพลงิ  น้ํามนัหลอลืน่  ฯลฯ  สาํหรบัสาํนกัการ
ศกึษา  โรงเรียนเทศบาล 
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาพูกนั สี แผนป าย ฟิลมและคาลาง ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 80,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาหมกึคอมพวิเตอร แผนซีดี ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

วสัดุอืน่ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุอืน่ๆ ทีไ่มเขาขายประเภทวสัดุ
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)
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คาสาธารณูปโภค รวม 3,233,000 บาท

คาไฟฟ า จาํนวน 2,500,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไฟฟ า สาํนกัการศกึษา โรงเรียนเทศบาล และศูนยพฒันา
เด็กเล็ก สนามกีฬามหาราช สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล ลานคนเดนิ 
สนามเปตอง  อาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาล  3  และอืน่ ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัการศกึษา)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 700,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ําประปา สาํนกัการศกึษา โรงเรียนเทศบาล ศูนยพฒันา
เด็กเล็ก และสนามกีฬาฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัการศกึษา)

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาโทรศพัท สาํนกัการศกึษาและศูนยพฒันาเด็กเล็ก
ต ัง้จายจากเงนิรายได(สาํนกัการศกึษา)

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 18,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเชือ่มตออนิเตอรเน็ตความเร็วสูง ไดแก
คาขอใชคูสาย ADSL คาบรกิารรายเดือน สาํหรบัสาํนกัการศกึษาและ
ศูนยพฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตัง้จายจากเงนิรายได (สาํนกัการศกึษา)

งบลงทุน รวม 2,738,300 บาท

คาครุภณัฑ รวม 671,300 บาท

ครุภณัฑสาํนกังาน

ชัน้วางของ จาํนวน 8,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาช ัน้วางของ 3 ช ัน้ ขนาดไมนอยกวา  87x47x30
 เซนตเิมตร จาํนวน 4 ชุด สาํหรบัศูนยพฒันาเด็กเล็กมสัยดิอลัอามีน
(ราคาทองตลาด) เน่ืองจากไมไดกาํหนดในราคามาตรฐานครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที ่ 353 ลาํดบัที ่105
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (สาํนกัการศกึษา)

ตูกระจกบานเลือ่น จาํนวน 54,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตูกระจกบานเลือ่น จาํนวน 15 ใบ  สาํหรบั
ศูนยฯ เทศบาล จาํนวน 3 ใบ, ศูนยฯ มสัยดิอลัอามีน จาํนวน 3
 ใบ, ศูนยฯ มสัยดิอะหมาดียะห จาํนวน 3 ใบ, ศูนยฯ วดัโก-ลกเทพ
วมิล จาํนวน 3 ใบ และโรงเรียนเทศบาล 4จาํนวน 3 ใบ (ราคาทอง
ตลาด) เน่ืองจากไมไดกาํหนดในราคามาตรฐานครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่31 ลาํดบัที ่5
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (สาํนกัการศกึษา)
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ตูเก็บเส้ือผา จาํนวน 40,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตูเก็บเส้ือผา จาํนวน 4 ใบ  สาํหรบัโรงเรียนเทศบาล 1 
(ราคาทองตลาด) เน่ืองจากไมไดกาํหนดในราคามาตรฐานครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที ่ 351 ลาํดบัที ่95
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (สาํนกัการศกึษา)

ตูโชวตดิผนงั จาํนวน 10,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตูโชวตดิผนงั จาํนวน 5 ใบ  สาํหรบัโรงเรียนเทศบาล 1 
(ราคาทองตลาด) เน่ืองจากไมไดกาํหนดในราคามาตรฐานครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที ่348  ลาํดบัที ่90 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (สาํนกัการศกึษา)

ตูเหล็ก 2 บาน จาํนวน 55,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตูเหล็กแบบ 2 บาน มือจบัชนิดบดิ  มีแผนช ัน้ปรบัระดบั 3
 ช ัน้ จาํนวน 10 ใบ  สาํหรบัโรงเรียนเทศบาล 1  คณุสมบตัติามมาตรฐาน
ผลติภณัฑอุตสาหกรรม มอก.(ราคามาตรฐานครุภณัฑ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 -  2564) หนาที ่ 351 ลาํดบัที ่ 97 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (สาํนกัการศกึษา)

ครุภณัฑการศกึษา

ชุดโตะ - เกาอ้ีอนุบาล จาํนวน 85,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาชุดโตะ-เกาอ้ีอนุบาล จาํนวน 50 ชุด สาํหรบัโรงเรียน
เทศบาล 1 (ราคาทองตลาด) เน่ืองจากไมไดกาํหนดในราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561
หนาที ่32 ลาํดบัที ่6 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (สาํนกัการศกึษา)

ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ

ลาํโพงกระจายเสียง จาํนวน 48,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาลาํโพงกระจายเสียง จาํนวน 8 ตวั  สาํหรบัโรงเรียน
เทศบาล 4 (ราคาทองตลาด) เน่ืองจากไมไดกาํหนดในราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที ่ 352  ลาํดบัที ่102
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (สาํนกัการศกึษา)

วนัทีพ่ิมพ : 1/10/2561  11:24:22 หนา : 26/104



ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร

เครือ่งมลัตมีิเดียโปรเจคเตอร จาํนวน 13,300 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเครือ่งมลัตมิเิดียโปรเจคเตอร ระดบั SVGA ขนาดไม
นอยกวา  3,000 ANSL Lumens  จาํนวน 1 เครือ่ง สาํหรบัสาํนกัการ
ศกึษา (ราคามาตรฐานครภณัฑ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่32 ลาํดบัที ่7
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (สาํนกัการศกึษา)

จอโปรเจคเตอร แบบขาตัง้ จาํนวน 4,700 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจอโปรเจคเตอร แบบขาตัง้ ขนาดไมนอยกวา 100
 น้ิว จาํนวน 1 เครือ่ง  สาํหรบัสาํนกัการศกึษา (ราคาทองตลาด) เน่ืองจาก
ไมไดกาํหนดในราคามาตรฐานครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561
หนาที ่71 ลาํดบัที ่30
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (สาํนกัการศกึษา)

 

โทรทศัน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จาํนวน 212,400 บาท

- เพือ่จายเป็นคาโทรทศัน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดบั
ความละเอียดของจอภาพไมนอยกวา 1920x1080 พกิเซล ขนาดจอไม
นอยกวา 40 น้ิว  จาํนวน  12  เครือ่ง  สาํหรบัโรงเรียนเทศบาล 1
 จาํนวน 5 เครือ่ง, โรงเรียนเทศบาล 2  จาํนวน 1 เครือ่ง, ศูนยฯ
เทศบาล จาํนวน 2 เครือ่ง ศูนยฯมสัยดิอะหมาดียะห 2 เครือ่ง  ศูนยฯมสัยดิ
อลัอามีน 2 เครือ่ง  (ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่33 ลาํดบัที ่8
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (สาํนกัการศกึษา)

ครุภณัฑวทิยาศาสตรหรือการแพทย

เครือ่งช ั่งน้ําหนกั จาํนวน 20,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งช ั่งน้ําหนกัแบบดจิติอลพรอมทีว่ดัสวน
สูง จาํนวน 1 เครือ่ง สาํหรบัศูนยพฒันาเด็กเล็กมสัยดิอลัอามีน (ราคา
มาตรฐานครุภณัฑ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่33 ลาํดบัที ่9
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (สาํนกัการศกึษา)
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ครุภณัฑกีฬา

เครือ่งเลนสนาม จาํนวน 43,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเครือ่งเลนสนาม (ชุดอุโมงครถไฟผจญภยั) จาํนวน 1
 ชุด  สาํหรบัศูนยฯ วดัโก-ลกเทพวมิล  (ราคาทองตลาด) เน่ืองจากไมได
กาํหนดในราคามาตรฐานครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561
หนาที ่34 ลาํดบัที ่10
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (สาํนกัการศกึษา)

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอร จาํนวน 44,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเครือ่งคอมพวิเตอร สาํหรบังานประมวลผล แบบที ่1 จอ
ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว จาํนวน 2 เครือ่ง สาํหรบัสาํนกัการศกึษา 
(ราคามาตรฐานกระทรวงดจิทิลัฯ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่71 ลาํดบัที ่27
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (สาํนกัการศกึษา)

เครือ่งคอมพวิเตอรโนตบุก จาํนวน 21,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาคอมพวิเตอรโนตบุก สาํหรบังานประมวลผล จาํนวน 1
 เครือ่ง สาํหรบัศูนยพฒันาเด็กเล็กเทศบาล (ราคามาตรฐานกระทรวงดจิิ
ทลัฯ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่34 ลาํดบัที ่11
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (สาํนกัการศกึษา)

เครือ่งพมิพชนิดเลเซอร จาํนวน 7,900 บาท

- เพือ่จายเป็นเครือ่งพมิพชนิดเลเซอร ชนิดขาวดาํ ชนิด Network แบบ
ที ่1 จาํนวน 1 เครือ่ง  สาํหรบัสาํนกัการศกึษา  (ราคามาตรฐานกระทรวงดิ
จทิลัฯ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่71 ลาํดบัที ่29
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (สาํนกัการศกึษา)
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เครือ่งสาํรองไฟฟ า จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเครือ่งสาํรองไฟฟ า  ขนาดไมนอยกวา 800 VA  
จาํนวน 2 เครือ่ง  สาํหรบัสาํนกัการศกึษา  (ราคามาตรฐานกระทรวงดจิิ
ทลัฯ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่71 ลาํดบัที ่28
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (สาํนกัการศกึษา)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 2,067,000 บาท

คากอสรางสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอสรางร ัว้โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 จาํนวน 923,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคากอสรางร ัว้โรงเรียนสแตนเลส โรงเรียนเทศบาล 4 ความ
ยาวไมนอยกวา 102 เมตร  (ตามแบบแปลนและประมาณการของ
เทศบาล)
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่28 ลาํดบัที ่4  
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัการศกึษา)

โครงการตดิต ัง้หลงัคาทางเดนิระหวางอาคารเรียน 1 และ 2 โรงเรียนเทศบาล 
2

จาํนวน 96,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตดิต ัง้หลงัคาทางเดนิ อาคารเรียน 1 และ 2 โรงเรียน
เทศบาล 2 ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่28 ลาํดบัที ่3 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัการศกึษา)

โครงการทาสีอาคารกระดงังา โรงเรียนเทศบาล 3 จาํนวน 450,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาทาสีภายในและภายนอกอาคารกระดงังา โรงเรียน
เทศบาล 3 พื้นทีไ่มนอยกวา 3,607 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและ
ประมาณการของเทศบาล)
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่27 ลาํดบัที ่1 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัการศกึษา)
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โครงการปรบัปรุงหองสุขา โรงเรียนเทศบาล 1 จาํนวน 450,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาปรบัปรุงหองสุขา จาํนวน 8 หอง อาคารเรียน 2 โรงเรียน
เทศบาล 1 (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561
หนาที ่27 ลาํดบัที ่ 2  
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัการศกึษา)

โครงการปูพื้นกระเบ้ืองรอบอาคารศรีตรงั โรงเรียนเทศบาล 3 จาํนวน 148,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาปูกระเบ้ืองรอบอาคารและปูพื้นกระเบ้ืองใต
บนัได โรงเรียนเทศบาล 3 พื้นทีไ่มนอยกวา 198 ตารางเมตร พรอมบวั
เชงิผนงั กระเบ้ืองเซรามคิ ความยาวไมนอยกวา 102 เมตร (ตามแบบ
แปลนและประมาณการของเทศบาล)
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่ 54 ลาํดบัที ่2 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัการศกึษา)

งานระดบักอนวยัเรียนและประถมศึกษา รวม 146,024,640 บาท

งบบุคลากร รวม 89,370,200 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 89,370,200 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 54,150,000 บาท

- เงนิเดือนพนกังานครูเทศบาล  จาํนวน    49,000,000 บาท เพือ่จาย
เป็นเงนิเดือน  เงนิปรบัปรุงเงนิเดือนพนกังานครูเทศบาล
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัการจดัการศกึษาภาค
บงัคบั  (สาํนกัการศกึษา)
- เงนิเดือนครูผูดูแลเด็ก จาํนวน 5,150,000  บาท  เพือ่จายเป็นเงนิเดือน
สาํหรบัพนกังานครูศูนยพฒันาเด็กเล็ก ท ัง้ 4 ศูนย 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนศูนยพฒันาเด็ก
เล็ก  (สาํนกัการศกึษา)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 6,679,600 บาท

- เงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัการสูรบ (พ.ส.ร.) จาํนวน 1,000,000  บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัการสูรบ (พ.ส.ร.) ใหแกพนกังานครู
เทศบาลทีมี่สทิธิ ์
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัการจดัการศกึษาภาค
บงัคบั (สาํนกัการศกึษา)
- เงนิคาตอบแทนรายเดือน  จาํนวน  5,679,600 บาท เพือ่จายเป็นเงนิคา
ตอบแทนรายเดือนสาํหรบัพนกังานครูเทศบาลทีไ่ดรบัเทากบัเงนิวทิยฐานะ
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัการจดัการศกึษาภาค
บงัคบั (สาํนกัการศกึษา)
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เงนิวทิยฐานะ จาํนวน 9,165,600 บาท

- เงนิวทิยฐานะพนกังานครูเทศบาล  จาํนวน  8,451,600 บาท  เพือ่จาย
เป็นเงนิประจาํตาํแหนง เงนิวทิยฐานะพนกังานครูเทศบาล
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัการจดัการศกึษาภาค
บงัคบั (สาํนกัการศกึษา)
- เงนิวทิยฐานะพนกังานครูศูนยพฒันาเด็กเล็ก  จาํนวน  714,000  บาท
เพือ่จายเป็นเงนิวทิยฐานะพนกังานครูศูนยพฒันาเด็กเล็ก  
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนศูนยพฒันาเด็ก
เล็ก (สาํนกัการศกึษา)

คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 1,200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางลูกจางประจาํ ตาํแหนงภารโรงโรงเรียนเทศบาล
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป   เงนิอุดหนุนสาํหรบัการจดัการศกึษาภาค
บงัคบั (สาํนกัการศกึษา)

เงนิเพิม่ตาง ๆของลูกจางประจาํ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่คาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจาํ  ตาํแหนง
ภารโรง โรงเรียนเทศบาล  
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัการจดัการศกึษาภาค
บงัคบั (สาํนกัการศกึษา)
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คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 10,377,000 บาท

คาตอบแทนพนกังานจางตามภารกจิ  จาํนวน 10,053,000  บาท
1. คาตอบแทนพนกังานจางตามภารกจิ (บุคลากรสนบัสนุนการสอน) 
ต ัง้ไว 2,173,000  บาท เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานจางตามภารกจิ 
บุคลากรสนบัสนุนการสอน
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัการจดัการศกึษาภาค
บงัคบั (สาํนกัการศกึษา)
2. คาตอบแทนพนกังานจางตามภารกจิ (ตาํแหนงผูดูแลเด็ก)
ต ัง้ไว  3,980,000 บาท  เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานจางตามภารกจิ
ตาํแหนงผูดูแลเด็กศูนยพฒันาเด็กเล็ก ท ัง้ 4 ศูนย
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนศูนยพฒันาเด็ก
เล็ก (สาํนกัการศกึษา)
3. คาตอบแทนพนกังานจางตามภารกจิ (ตาํแหนงครูสอนพุทธศาสนา 
อสิลามศกึษา  ต ัง้ไว  3,900,000 บาท  เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังาน
จางตามภารกจิ ปฏบิตัหินาทีส่อนอสิลามศกึษา ครูสอนพุทธศาสนา ครูสอน
ปรยิตัธิรรมและครูปฏบิตังิานโภชนาการ
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนการจดัการ
ศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาค
ใต  (สาํนกัการศกึษา)

คาตอบแทนพนกังานจางท ั่วไป  จาํนวน  324,000  บาท
1. คาตอบแทนพนกังานจางท ั่วไป (ตาํแหนงภารโรง)ต ัง้ไว 216,000
 บาท เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานจางท ั่วไป ตาํแหนงภารโรง
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัการจดัการศกึษาภาค
บงัคบั  (สาํนกัการศกึษา)
2. คาตอบแทนพนกังานจางท ั่วไป (ตาํแหนงผูดูแลเด็ก)  ต ัง้ไว 108,000
บาท เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานจางท ั่วไปสาํหรบัศูนยพฒันาเด็กเล็ก
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนศูนยพฒันาเด็ก
เล็ก (สาํนกัการศกึษา)
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เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 1,058,000 บาท

1. เงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราว  ต ัง้ไว  370,000 บาท  เพือ่จายเป็นเงนิ
เพิม่การครองชีพชั่วคราวพนกังานจางตามภารกจิ  (บุคลากรสนบัสนุนการ
สอน)
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัการจดัการศกึษาภาค
บงัคบั (สาํนกัการศกึษา)
2. เงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราว  ต ัง้ไว  24,000 บาท  เพือ่จายเป็นเงนิ
เพิม่การครองชีพชั่วคราวพนกังานจางท ั่วไป  (ตาํแหนงภารโรง)
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัการจดัการศกึษาภาค
บงัคบั  (สาํนกัการศกึษา)
3. เงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราว  ต ัง้ไว  652,000 บาท  
เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราวพนกังานตามจาง
ภารกจิ ตาํแหนงผูดูแลเด็กศูนยพฒันาเด็กเล็กท ัง้ 4 ศูนย  
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนศูนยพฒันาเด็ก
เล็ก (สาํนกัการศกึษา)
4. เงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราว  ต ัง้ไว  12,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราวพนกังานจางท ั่วไป  สาํหรบัผู
ดูแลเด็กศูนยพฒันาเด็กเล็ก  4  ศูนย
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนศูนยพฒันาเด็ก
เล็ก (สาํนกัการศกึษา)  

เงนิอืน่ๆ จาํนวน 6,720,000 บาท

- เงนิคาตอบแทนพเิศษรายเดือน   ต ัง้ไว  4,920,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิตอบแทนพเิศษรายเดือนสาํหรบัผูปฏบิตังิานในพื้นทีช่าย
แดน  3  จงัหวดัภาคใต สาํหรบัพนกังานครูเทศบาล ลูกจางประจาํ
บุคคลากรสนบัสนุนการสอนและภารโรง
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัการจดัการศกึษาภาค
บงัคบั (สาํนกัการศกึษา)
- เงนิคาตอบแทนพเิศษรายเดือน    ต ัง้ไว  1,290,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพื้นทีพ่เิศษใหแกเจาหนาทีผู่ปฏบิตังิานขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนใต สาํหรบัครูผูดูแลเด็ก
พนกังานจางศูนยพฒันาเด็กเล็กท ัง้ 4 ศูนย
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนศูนยพฒันาเด็ก
เล็ก (สาํนกัการศกึษา)
- เงนิคาตอบแทนพเิศษรายเดือน  ต ัง้ไว 510,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหแกเจาหนาทีผู่ปฏบิตังิานขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนใต สาํหรบัพนกังานจางตาม
ภารกจิครูอสิลามศกึษา/พุทธศาสนา
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนการจดัการ
ศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาค
ใต (สาํนกัการศกึษา)

งบดําเนินงาน รวม 49,094,440 บาท

คาตอบแทน รวม 656,400 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 506,400 บาท

- คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมนิผลงาน  ต ัง้ไว 506,400  บาท
เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการตรวจประเมนิผลงานพนกังานครูและบุคลากร
ทางการศกึษา  
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป เงนิอุดหนุนสาํหรบัการจดัการศกึษาภาค
บงัคบั (สาํนกัการศกึษา)
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เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 150,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาสวสัดกิารสาํหรบัขาราชการครูผูดูแลเด็ก  สาํหรบัศูนย
พฒันาเด็กเล็กท ัง้ 4 ศูนย
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนศูนยพฒันาเด็ก
เล็ก (สาํนกัการศกึษา)

คาใชสอย รวม 37,561,640 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

โครงการจางวทิยากรปฏบิตัหินาทีค่รูสอนอสิลามศกึษา จาํนวน 236,160 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิารรายเดือนสาํหรบัผูปฏบิตัหินาทีค่รูสอน
อสิลามศกึษา 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่12 ลาํดบัที ่6
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนการจดัการ
ศกึษาขององคกรปกครองทองถิน่ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต (สาํนกั
การศกึษา)

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเรียน จาํนวน 1,504,120 บาท

เพือ่จายเป็นคากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเรียน  สาํหรบัโรงเรียนเทศบาล
ท ัง้  4  โรง  ดงัน้ี
- ระดบัอนุบาล  จาํนวน 964  คนๆ ละ 215  บาท/ภาค
เรียน จาํนวน  414,520  บาท
- ระดบัประถมศกึษา  จาํนวน  2,270  คนๆ ละ 240  บาท/ภาค
เรียน  จาํนวน 1,089,600  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่1 ลาํดบัที ่1
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
คาใชจายในการจดัการศกึษา  ต ัง้แตระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาข ัน้
พื้นฐาน (สาํนกัการศกึษา)

คากจิกรรมพฒันาผูเรียน (ศูนยพฒันาเด็กเล็ก) จาํนวน 301,860 บาท

- เพือ่จายเป็นคาอุปกรณการเรียนในอตัราคนละ 430 บาท/ปี 
จาํนวน 702 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ  และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 -  2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่11 ลาํดบัที ่5
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
คาใชจายในการจดัการศกึษาสาํหรบัศูนยพฒันาเด็กเล็ก (สาํนกัการศกึษา)
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คาเครือ่งแบบนกัเรียน จาํนวน 1,106,400 บาท

เพือ่จายเป็นคาเครือ่งแบบนกัเรียน สาํหรบัโรงเรียนเทศบาลท ัง้ 4 โรง ดงัน้ี
- ระดบัอนุบาล จาํนวน  964  คนๆ ละ 300  บาท/ปี  
จาํนวน 289,200 บาท
- ระดบัประถมศกึษา  จาํนวน  2,270  คนๆ ละ 360
 บาท/ปี  จาํนวน  817,200 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ 
และวธีิการนําเงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการ
จดัการศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่2 ลาํดบัที ่3
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
คาใชจายในการจดัการศกึษา  ต ัง้แตระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาข ัน้
พื้นฐาน  (สาํนกัการศกึษา)

คาเครือ่งแบบนกัเรียน (ศูนยพฒันาเด็กเล็ก) จาํนวน 210,600 บาท

เพือ่จายเป็นคาเครือ่งแบบนกัเรียนในอตัราคนละ 300 บาท/ปี 
จาํนวน 702 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ  และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 -  2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่11 ลาํดบัที ่4
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
คาใชจายในการจดัการศกึษาสาํหรบัศูนยพฒันาเด็กเล็ก

คาจดัการเรียนการสอน จาํนวน 1,193,400 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัการเรียนการสอนของศูนยพฒันาเด็กเล็กท ัง้  4
  ศูนย  จาํนวน 702  คน  ในอตัราคนละ 1,700  บาท ตอปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
 - เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561
หนาที ่ 2 ลาํดบัที ่4
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนคาจดัการเรียน
การสอนของศูนยพฒันาเด็กเล็ก (รายหวั) (สาํนกัการศกึษา)
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คาจดัการเรียนการสอน (รายหวั) จาํนวน 6,010,800 บาท

1. รายหวั  จาํนวน  5,951,800  บาท 
เพือ่จายเป็นคาจดัการเรียนการสอน  (รายหวั)  ดงัน้ี
- ระดบัอนุบาล  จาํนวน  964 คนๆ ละ  850  บาท/ภาค
เรียน  จาํนวน  1,638,800  บาท
- ระดบัประถมศกึษา  จาํนวน  2,270 คนๆ ละ  950  บาท/ภาค
เรียน  จาํนวน  4,313,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ  และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561หนาที ่3 ลาํดบัที5่
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
คาใชจายในการจดัการศกึษา  ต ัง้แตระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาข ัน้พื้น
ฐาน (สาํนกัการศกึษา) 
2. รายหวัสวนเพิม่  จาํนวน  59,000  บาท  
เพือ่จายเป็นคาจดัการเรียนการสอน  (รายหวัสวนเพิม่  Top  Up) 
สาํหรบัโรงเรียนเทศบาล  2  จาํนวน  118  คนๆ ละ  250  บาท/ภาคเรียน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ  และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561-2564)เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่3 ลาํดบัที5่
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
คาใชจายในการจดัการศกึษา  ต ัง้แตระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาข ัน้พื้น
ฐาน  (สาํนกัการศกึษา)

คาใชจายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศกึษา จาํนวน 80,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศกึษาโรงเรียน
เทศบาล  4  โรงเรียนๆ  ละ  20,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษาไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561- 2564)  หนาที ่305 ลาํดบัที ่5
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา เงนิอุดหนุนสาํหรบัสงเสรมิ
ศกัยภาพการจดัการศกึษาของทองถิน่  (สาํนกัการศกึษา)

คาใชจายในการพฒันาขาราชการครูในสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 507,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการพฒันาขาราชการครูของโรงเรียนในสงักดั
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ขาราชการครู/พนกังานครู
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ  และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษา
ในสถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 -2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่53 ลาํดบัที ่1
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา เงนิอุดหนุนสาํหรบัสงเสรมิ
ศกัยภาพการจดัการศกึษาทองถิน่  (สาํนกัการศกึษา)
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คาใชจายในการพฒันาปรบัปรุงหลกัสูตร/สือ่การเรียนการสอนวชิาอสิลาม
ศกึษา/พุทธศาสนาในหลกัสูตรการศกึษาข ัน้พื้นฐาน

จาํนวน 600,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการปรบัปรุงหลกัสูตร/สือ่การเรียนการสอน
อสิลามศกึษา/พุทธศาสนาในหลกัสูตรการศกึษาข ัน้พื้นฐาน สาํหรบั
โรงเรียนเทศบาลท ัง้  4  โรง ๆ ละ  150,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561- 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่1 พ.ศ.2560 หนาที ่11 ลาํดบัที ่8 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนการจดัการ
ศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในพื้นทีจ่ดัหวดัชายแดนภาค
ใต (สาํนกัการศกึษา)

คาใชจายในการพฒันาปรบัปรุงหองสมุดโรงเรียน จาํนวน 400,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการพฒันาปรบัปรุงหองสมุดโรงเรียน โรงเรียน
เทศบาล  4 โรงเรียน ๆ ละ 100,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑและวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561- 2564) หนาที ่305 ลาํดบัที ่8 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุสาํหรบัสงเสรมิ
ศกัยภาพการจดัการศกึษาของทองถิน่   (สาํนกัการศกึษา)

คาใชจายในการพฒันาแหลงเรียนรูในโรงเรียน จาํนวน 200,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการพฒันาแหลงเรียนรูในโรงเรียนของโรงเรียน
เทศบาลท ัง้  4 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที ่306 ลาํดบัที ่9
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา เงนิอุดหนุสาํหรบัสงเสรมิ
ศกัยภาพการจดัการศกึษาของทองถิน่ (สาํนกัการศกึษา)
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คาใชจายในการรณรงคป องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา จาํนวน 175,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการรณรงคเพือ่ป องกนัยาเสพตดิในสถาน
ศกึษา
- โรงเรียนละ 15,000 บาท จาํนวน 4 โรง เป็นเงนิ 60,000 บาท
- ครูแกนนําโรงเรียนละ 1 คน/โรงเรียน จาํนวน 4 โรงๆ ละ 3,000
 บาท เป็นเงนิ 12,000 บาท
- เจาหนาที ่อปท. 1 คน 3,000 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท
- สถานศกึษาดีเดน โรงเรียนละ 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ 
และวธีิการนําเงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการ
จดัการศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที ่ 231 ลาํดบัที ่12
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา เงนิอุดหนุนสาํหรบัสงเสรมิ
ศกัยภาพการจดัการศกึษาของทองถิน่ (สาํนกัการศกึษา)
“จะเบกิจายไดตอเมือ่ไดรบัการพจิารณาจากกรมสงเสรมิการปกครองทอง
ถิน่”

คาใชจายในการสงเสรมิการจดักระบวนการเรียนการสอนการบรหิารตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศกึษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง"

จาํนวน 400,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการสงเสรมิการจดักระบวนการเรียนการสอน
การบรหิารตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง “สถานศกึษาพอเพียง”  
สู “ศูนยการเรียนรูตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง” จาํนวน 4
 โรงๆ ละ 100,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ  และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษาไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่1 พ.ศ.2560 หนาที ่10 ลาํดบั 4
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป เงนิอุดหนุนสาํหรบัสงเสรมิศกัยภาพการ
จดัการศกึษาของทองถิน่ (สาํนกัการศกึษา)
“จะเบกิจายไดตอเมือ่ไดรบัการพจิารณาจากกรมสงเสรมิการปกครองทอง
ถิน่”

คาใชจายในการสงเสรมิกจิกรรมรกัการอานในสถานศกึษา จาํนวน 200,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการสงเสรมิกจิกรรมรกัการอานในสถานศกึษา
ของโรงเรียนสงักดัเทศบาลจาํนวน 4 โรงเรียนๆ ละ 50,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่3 ลาํดบัที ่6
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา เงนิอุดหนุนสาํหรบัสงเสรมิ
ศกัยภาพการจดัการศกึษาของทองถิน่  (สาํนกัการศกึษา)  
“จะเบกิจายไดตอเมือ่ไดรบัการพจิารณาจากกรมสงเสรมิการปกครองทอง
ถิน่”
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คาใชจายในการสงเสรมิองคกรปกครองสวนทองถิน่ทีจ่ดัทาํแผนพฒันาการ
ศกึษาดีเดน

จาํนวน 450,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการสงเสรมิองคกรปกครองสวนทองถิน่ทีจ่ดัทาํ
แผนพฒันาการศกึษาดีเดน 
- ระดบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดบัสถานศกึษา (4 โรงเรียน/ 4
 ศูนยพฒันาเด็กเล็ก) สถานศกึษาละ 50,000 บาท  เป็นเงนิ  400,000
 บาท
-  ระดบัองคกรปกครองสวนทองถิน่  องคกรปกครองสวนทองถิน่
ละ 50,000  บาท เป็นเงนิ 50,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561- 2564) หนาที ่306 ลาํดบัที ่11 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสงเสรมิ
ศกัยภาพการจดัการศกึษาของทองถิน่ (สาํนกัการศกึษา) 
“จะเบกิจายไดตอเมือ่ไดรบัการพจิารณาจากกรมสงเสรมิการปกครองทอง
ถิน่”

คาใชจายในการสรางภูมคิุมกนัยาเสพตดิเด็กและเยาวชนนอกสถานศกึษา จาํนวน 200,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการสรางภูมคิุมกนัยาเสพตดิเด็กและเยาวชน
นอกสถานศกึษา องคกรปกครองสวนทองถิน่ละ 200,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่1 พ.ศ.2560  หนาที ่10 ลาํดบัที ่5
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสงเสรมิศกัยภาพการ
จดัการศกึษาของทองถิน่  (สาํนกัการศกึษา) 
“จะเบกิจายไดตอเมือ่ไดรบัการพจิารณาจากกรมสงเสรมิการปกครองสวน
ทองถิน่”

คาใชจายในกจิกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเทีย่วในสถานศกึษา
สงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่

จาํนวน 200,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในกจิกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเทีย่ว
ในสถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 4
 โรงๆ ละ 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ  และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 -  2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่1 พ.ศ.2560 หนาที ่9 ลาํดบั 3
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป เงนิอุดหนุนสาํหรบัสงเสรมิศกัยภาพการ
จดัการศกึษาของทองถิน่  (สาํนกัการศกึษา)
“จะเบกิจายไดตอเมือ่ไดรบัการพจิารณาจากกรมสงเสรมิการปกครองทอง
ถิน่”
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คาใชจายอนิเตอรเน็ตโรงเรียนระบบ ADSL จาํนวน 38,400 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายอนิเตอรเน็ตโรงเรียนระบบ ADSL  ไดแก คาขอ
ใชคูสาย  ADSL  คาบรกิารรายเดือน  สาํหรบัโรงเรียนเทศบาล 
ท ัง้  4  โรงเรียนๆ  ละ  9,600  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ  และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564)  หนาที ่305 ลาํดบัที ่6 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสงเสรมิ
ศกัยภาพการจดัการศกึษาของทองถิน่  (สาํนกัการศกึษา)

คาใชาจายอนิเตอรเน็ตโรงเรียนระบบ Wireless  Fidelity : WiFi จาํนวน 28,800 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายอนิเตอรเน็ตโรงเรียน
ระบบ Wireless Fidelity : WiFi สาํหรบัโรงเรียน 4 โรงๆ ละ 7,200
 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ  และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564)  หนาที ่305 ลาํดบัที ่7
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา เงนิอุดหนุสาํหรบัสงเสรมิ
ศกัยภาพการจดัการศกึษาของทองถิน่  (สาํนกัการศกึษา)

คาปจัจยัพื้นฐานสาํหรบัเด็กนกัเรียนยากจน จาํนวน 908,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาปจัจยัพื้นฐานสาํหรบัเด็กยากจน  ระดบัประถมศกึษา
โรงเรียนเทศบาลท ัง้  4  โรง  จาํนวน  908  คนๆ ละ  1,000 บาท/คน/ปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ  และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561
หนาที ่4 ลาํดบัที ่7
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสงเสรมิ
ศกัยภาพการจดัการศกึษาของทองถิน่ (คาปจัจยัพื้นฐานสาํหรบันกัเรียน
ยากจน) (สาํนกัการศกึษา)

คาวสัดุสงเสรมิการเรียนรูภาษาไทย จาํนวน 80,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุสงเสรมิการเรียนรูภาษาไทย  สาํหรบัโรงเรียน
เทศบาลท ัง้  4  โรง ๆ ละ 20,000 บาท ตอปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่1 พ.ศ.2560 หนาที ่11 ลาํดบัที ่7
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนการจดัการ
ศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาค
ใต (สาํนกัการศกึษา)
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คาหนงัสือเรียน จาํนวน 1,756,400 บาท

เพือ่จายเป็นคาหนงัสือเรียน  สาํหรบัโรงเรียนเทศบาล  4  โรง  ดงัน้ี
- ระดบัอนุบาล จาํนวน  964 คนๆ ละ  200 บาท/ปี จาํนวน 192,800
 บาท
- ระดบัประถมศกึษาปีที ่ 1 จาํนวน  402  คนๆ ละ  625
  บาท/ปี  จาํนวน  251,250 บาท
- ระดบัประถมศกึษาปีที ่ 2 จาํนวน  403  คนๆ ละ  619
  บาท/ปี  จาํนวน  249,457  บาท
- ระดบัประถมศกึษาปีที ่ 3 จาํนวน  394  คนๆ ละ  622
  บาท/ปี  จาํนวน  245,068  บาท
- ระดบัประถมศกึษาปีที ่ 4 จาํนวน  373  คนๆ ละ  673
  บาท/ปี  จาํนวน  251,029 บาท
- ระดบัประถมศกึษาปีที ่ 5 จาํนวน  350  คนๆ ละ  806
  บาท/ปี  จาํนวน  282,100  บาท
- ระดบัประถมศกึษาปีที ่ 6 จาํนวน  348  คนๆ ละ  818
  บาท/ปี  จาํนวน  284,664  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษา
ในสถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่4 ลาํดบัที ่8
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
คาใชจายในการจดัการศกึษา  ต ัง้แตระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาข ัน้
พื้นฐาน  (สาํนกัการศกึษา)

คาหนงัสือเรียน (ศูนยพฒันาเด็กเล็ก) จาํนวน 140,400 บาท

- เพือ่จายเป็นคาหนงัสือเรียนสาํหรบัศูนยพฒันาเด็กเล็ก ในอตัราคนละ 
200 บาท/ปี  จาํนวน 702 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ  และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษา
ในสถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่10 ลาํดบัที ่2
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
คาใชจายในการจดัการศกึษาสาํหรบัศูนยพฒันาเด็กเล็ก  (สาํนกัการ
ศกึษา)
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คาอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนโรงเรียนสงักดัเทศบาล จาํนวน 12,936,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการประกอบอาหารกลางวนั  สาํหรบัเด็กระดบั
กอนประถมศกึษา  และระดบัประถมศกึษาปีที ่ 1-6  ของโรงเรียนสงักดั
เทศบาล  จาํนวน  3,234 คน ในอตัราคนละ  20 บาท ตอคน ตอวนั  
จาํนวน  200  วนั  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ 
และวธีิการนําเงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการ
จดัการศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
 - เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 -  2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่5 ลาํดบัที ่9
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
อาหารกลางวนั   (สาํนกัการศกึษา)

คาอาหารกลางวนัเด็กศูนยพฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 3,439,800 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายคาอาหารกลางวนัสาํหรบัเด็กประจาํศูนยพฒันาเด็ก
เล็กจาํนวน 4 ศูนย ศูนยฯเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ศูนยฯวดัโก-ลกเทพ
วมิล ศูนยฯมสัยดิอลัอามีน ศูนยฯมสัยดิอะหมาดียะห  จาํนวน 702  คน ใน
อตัราคนละ 20 บาท/คน จาํนวน  245  วนั 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ  และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่5 ลาํดบัที ่10
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัหนุนอาหารกลาง
วนั  (สาํนกัการศกึษา)

คาอุปกรณการเรียน จาํนวน 1,078,100 บาท

เพือ่จายเป็นคาอุปกรณการเรียน  สาํหรบัโรงเรียนเทศบาลท ัง้  4 โรง  ดงัน้ี
- ระดบัอนุบาล  จาํนวน  964 คนๆ ละ  100 บาท/ภาคเรียน 
จาํนวน  192,800 บาท
- ระดบัประถมศกึษา  จาํนวน 2,270 คนๆ ละ 195  บาท/ภาคเรียน 
จาํนวน  885,300  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ  และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่6 ลาํดบัที ่11
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
คาใชจายในการจดัการศกึษา  ต ัง้แตระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาข ัน้
พื้นฐาน (สาํนกัการศกึษา)
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คาอุปกรณการเรียน (ศูนยพฒันาเด็กเล็ก) จาํนวน 140,400 บาท

- เพือ่จายเป็นคาอุปกรณการเรียน ในอตัราคนละ 200 บาท/ปี 
จาํนวน  702 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่10 ลาํดบัที ่3
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
คาใชจายในการจดัการศกึษาสาํหรบัศูนยพฒันาเด็กเล็ก (สาํนกัการศกึษา)

โครงการพฒันาการจดัการศกึษาโดยใชโรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอง
ถิน่ (SBMLD)

จาํนวน 3,000,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการพฒันาการจดัการศกึษาโดยใชโรงเรียนเป็น
ฐานในการพฒันาทองถิน่  (SBMLD) 
- โรงเรียนทีเ่ขารวมในปีงบประมาณ 2562 จาํนวน 4 โรง  โรงเรียน
ละ  500,000  บาท เป็นเงนิ  2,000,000 บาท
- โรงเรียน SBMLD ดีเดน จาํนวน 4 โรง โรงเรียนละ 250,000
  บาท เป็นเงนิ  1,000,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่6 ลาํดบัที ่12
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา เงนิอุดหนุนสาํหรบัสงเสรมิ
ศกัยภาพการจดัการศกึษาของทองถิน่ (สาํนกัการศกึษา) 
“จะเบกิจายไดตอเมือ่ไดรบัการพจิารณาจากกรมสงเสรมิการปกครองทอง
ถิน่”

สือ่การเรียนการสอนเชงิสญัลกัษณของความเป็นชาติ จาํนวน 40,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาสือ่การเรียนการสอนเชงิสญัลกัษณของความเป็นชาตใิห
กบัศูนยพฒันาเด็กเล็กในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต  ในอตัราศูนยฯ 
ละ 10,000  บาท จาํนวน 4 ศูนย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ  และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561- 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่10 ลาํดบัที ่1
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา เงนิอุดหนุนสาํหรบัศูนยพฒันา
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาค
ใต (สาํนกัการศกึษา)
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คาวสัดุ รวม 10,876,400 บาท

คาอาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 10,876,400 บาท

1. คาอาหารเสรมิ (นม) โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก ต ัง้ไว 3,334,200
 บาท  เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ืออาหารเสรมิ (นม) สาํหรบัเด็กระดบักอนวยั
เรียนประถมศกึษา  และระดบัประถมศกึษาปีที ่ 1 – 6  ของโรงเรียนบานสุ
ไหงโก-ลก  จาํนวน  1,740 คน ในอตัราคนละ  7.37  บาท  ตอคนตอ
วนั  จาํนวน  260  วนั
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
อาหารเสรมิ (นม)  (สาํนกัการศกึษา)
2. คาอาหารเสรมิ  (นม)  โรงเรียนสงักดัเทศบาล ต ัง้ไว  6,197,000
 บาท  เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ืออาหารเสรมิ  (นม) สาํหรบัเด็กระดบักอน
ประถมศกึษา  และระดบัประถมศกึษาปีที ่ 1-6 ของโรงเรียนสงักดั
เทศบาล จาํนวน 3,234 คน ในอตัราคนละ 7.37 บาท ตอคนตอ
วนั  จาํนวน  260  วนั
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
อาหารเสรมิ (นม)  (สาํนกัการศกึษา)
3. คาอาหารเสรมิ  (นม)  ศูนยพฒันาเด็กเล็ก  ต ัง้ไว  1,345,200 บาท 
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ืออาหารเสรมิ  (นม)  สาํหรบัเด็กประจาํศูนยพฒันาเด็ก
เล็กเทศบาล  และศูนยพฒันาเด็กเล็กสงักดักรมการศาสนา  มสัยดิ
อะหมาดียะห  มสัยดิอลัอามีน  วดัโก-ลกเทพวมิล  จาํนวน  702  คน 
ในอตัราคนละ  7.37  บาท  ตอคนตอวนัจาํนวน  260  วนั
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564)เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที7่ ลาํดบัที1่3
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป เงนิอุดหนุนสนบัสนุนอาหารเสรมิ (นม) 
(สาํนกัการศกึษา)

งบลงทุน รวม 600,000 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 600,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

คาใชจายในการปรบัปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จาํนวน 600,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการปรบัปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ  โรงเรียนเทศบาล ท ัง้ 4 โรง
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองทองถิน่ทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่1 พ.ศ.2560 หนา 9  ลาํดบัที ่2 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสงเสรมิ
ศกัยภาพการจดัการศกึษาของทองถิน่  (สาํนกัการศกึษา)

วนัทีพ่ิมพ : 1/10/2561  11:24:23 หนา : 44/104



งบเงินอุดหนุน รวม 6,960,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 6,960,000 บาท

เงนิอุดหนุนสวนราชการ

เงนิอุดหนุนคาอาหารกลางวนั โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก จาํนวน 6,960,000 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิอุดหนุนคาอาหารกลางวนั สาํหรบัเด็กระดบักอนประถม
ศกึษา  และระดบัประถมศกึษาปีที ่1 – 6  ของโรงเรียนบานสุไหงโก-ลก
 จาํนวน 1,740 คน ในอตัราคนละ 20 บาท ตอคนตอวนั  จาํนวน  200
 วนั
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 -  2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่8 ลาํดบัที ่14
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
อาหารกลางวนั   (สาํนกัการศกึษา)

งานระดบัมธัยมศึกษา รวม 20,936,150 บาท

งบบุคลากร รวม 15,737,300 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 15,737,300 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 6,400,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือน เงนิปรบัปรุงเงนิเดือนพนกังานครูเทศบาล
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป เงนิอุดหนุนสาํหรบัการจดัการศกึษาภาค
บงัคบั (สาํนกัการศกึษา)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 1,588,900 บาท

- เงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัการสูรบ (พ.ส.ร.)  จาํนวน  488,500  บาท เพือ่
จายเป็นเงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัการสูรบ (พ.ส.ร.) ใหแกพนกังานครูเทศบาล
ทีมี่สทิธิ ์
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัการจดัการศกึษาภาค
บงัคบั (สาํนกัการศกึษา)
- เงนิคาตอบแทนรายเดือน จาํนวน 1,100,400 บาท  เพือ่จายเป็นเงนิคา
ตอบแทนรายเดือนสาํหรบัพนกังานครูเทศบาลทีไ่ดรบัเทากบัเงนิวทิยฐานะ
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัการจดัการศกึษาภาค
บงัคบั (สาํนกัการศกึษา)

เงนิวทิยฐานะ จาํนวน 1,436,400 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนง  เงนิวทิยฐานะพนกังานครูเทศบาล
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป เงนิอุดหนุนสาํหรบัการจดัการศกึษาภาค
บงัคบั (สาํนกัการศกึษา)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 5,082,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานจางตามภารกจิปฏบิตัหินาทีส่อนอสิลาม
ศกึษา  ครูสอนพุทธศาสนา  ปรยิตัธิรรมและครูปฏบิตังิานโภชนาการใน
โรงเรียนเทศบาล
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนการจดัการ
ศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในพื้นทีจ่ดัหวดัชายแดนภาคใต  
(สาํนกัการศกึษา)
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เงนิอืน่ๆ จาํนวน 1,230,000 บาท

- เงนิคาตอบแทนพเิศษรายเดือน    ต ัง้ไว  570,000  บาท  เพือ่จายเป็น
เงนิตอบแทนพเิศษใหแกเจาหนาทีผู่ปฏบิตังิานขององคกรปกครอง
ปกครองสวนทองถิน่ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนใตสาํหรบัพนกังานครู
เทศบาล
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัการจดัการศกึษาภาค
บงัคบั (สาํนกัการศกึษา)
- เงนิคาตอบแทนพเิศษรายเดือน  ต ัง้ไว  660,000  บาท  เพือ่จายเป็นคา
ตอบพเิศษรายเดือนใหแกเจาหนาทีผู่ปฏบิตังิานขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนใต  สาํหรบัครูสอนอสิลามศกึษา/พุทธ
ศาสนา/โภชนาการ
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนการจดัการ
ศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาค
ใต (สาํนกัการศกึษา)

งบดําเนินงาน รวม 5,198,850 บาท

คาใชสอย รวม 5,198,850 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเรียน จาํนวน 331,760 บาท

-เพือ่จายเป็นคากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเรียน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน
ของโรงเรียนเทศบาล  3  และ  4 จาํนวน  377 คน คนละ  440
  บาท/ภาคเรียน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่8 ลาํดบัที ่15
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
คาใชจายในการจดัการศกึษา  ต ัง้แตระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาข ัน้
พื้นฐาน  (สาํนกัการศกึษา)

คาเครือ่งแบบนกัเรียน จาํนวน 169,650 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเครือ่งแบบนกัเรียน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนตนของ
โรงเรียนเทศบาล  3  และ  4 จาํนวน 377  คนๆ ละ 450  บาท/ปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ  และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่9 ลาํดบัที ่16
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
คาใชจายในการจดัการศกึษา  ต ัง้แตระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาข ัน้พื้น
ฐาน  (สาํนกัการศกึษา)
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คาจดัการเรียนการสอน (รายหวั) จาํนวน 1,696,500 บาท

1. รายหวั  จาํนวน 1,319,500  บาท  เพือ่จายเป็นคาจดัการเรียนการ
สอน  (รายหวั)  ระดบัมธัยมศกึษาตอนตนของโรงเรียนเทศบาล  3 และ 4 
จาํนวน  377 คน  คนละ 1,750  บาท/ภาคเรียน
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
คาใชจายในการจดัการศกึษา  ต ัง้แตระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาข ัน้
พื้นฐาน  (สาํนกัการศกึษา)
2. รายหวัสวนเพิม่  (Top  Up) จาํนวน  377,000  บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัการเรียนการสอน  (รายหวัสวนเพิม่  (Top Up) ระดบั
มธัยมศกึษาตอนตนของโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 จาํนวน  377
 คนๆ ละ  500  บาท/ภาคเรียน
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
คาใชจายในการจดัการศกึษา  ต ัง้แตระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาข ัน้
พื้นฐาน  (สาํนกัการศกึษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่9 ลาํดบัที ่17

คาใชจายในการพฒันาหลกัสูตรอสิลามศกึษา (มุตะวซัซีเฏาะห) และสือ่การ
เรียนการสอนในสถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาหลกัสูตรผสมผสาน

จาํนวน 300,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการพฒันาหลกัสูตรอสิลามศกึษา (มุตะ
วซัซีเฎาะห) และสือ่การเรียนการสอนในสถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาหลกั
สูตรผสมผสานสาํหรบัโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4  โรงละ  150,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561- 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่1 พ.ศ.2560 หนาที ่12 ลาํดบัที ่9
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนการจดัการ
ศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาค
ใต (สาํนกัการศกึษา)

คาปจัจยัพื้นฐานสาํหรบันกัเรียนยากจน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน จาํนวน 339,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาปจัจยัพื้นฐานสาํหรบันกัเรียนยากจนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตนของโรงเรียนเทศบาล  3 และ 4  จาํนวน  113  คน  อตัราคน
ละ 1,500  บาท/ภาคเรียน  (3,000 บาท/คน/ปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่1 ลาํดบัที ่2
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสงเสรมิ
ศกัยภาพการจดัการศกึษาของทองถิน่ (คาปจัจยัพื้นฐานสาํหรบันกัเรียน
ยากจน) (สาํนกัการศกึษา)
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คาวสัดุทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัศิาสนกจิ/แบบเรียนสาํหรบัสถานศกึษาทีจ่ดัการ
ศกึษาแบบผสมผสานระวางหลกัสูตรการศกึษาข ัน้พื้นฐานและหลกัสูตรอสิ
ลามศกึษา (อสิลามตอนกลาง/มุตะวซัซีเฎาะห ม.1-3)

จาํนวน 377,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัศิาสนกจิ/แบบเรียนสาํหรบัสถาน
ศกึษาทีจ่ดัการศกึษาแบบผสมผสานระหวางหลกัสูตรการศกึษาข ัน้พื้นฐาน
และหลกัสูตรอสิลามศกึษา(อสิลามตอนกลาง/มุตะวซัซีเฎาะหม.1-3
) สาํหรบัโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4  อตัราคนละ 1,000
 บาท จาํนวน 377 คน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่10 ลาํดบัที ่18
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนการจดัการ
ศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาค
ใต (สาํนกัการศกึษา)

คาหนงัสือเรียน จาํนวน 318,600 บาท

- เพือ่จายเป็นคาหนงัสือเรียน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนตนของโรงเรียน
เทศบาล  3  และ  4  ดงัน้ี 
มธัยมศกึษาปีที ่1 จาํนวน 160 คนๆ ละ  764 บาท/ปี 
จาํนวน 122,240 บาท
มธัยมศกึษาปีที ่ 2 จาํนวน 114คนๆ ละ  865  บาท/ปี 
จาํนวน  98,610 บาท
มธัยมศกึษาปีที ่ 3 จาํนวน 103  คนๆ ละ 949  บาท/ปี 
จาํนวน  97,747 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561
หนาที ่10 ลาํดบัที ่19
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
คาใชจายในการจดัการศกึษา  ต ัง้แตระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาข ัน้
พื้นฐาน  (สาํนกัการศกึษา)
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คาอาหารกลางวนั จาํนวน 1,508,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาอาหารกลางวนัสาํหรบัสถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาแบบ
ผสมผสานระหวางหลกัสูตรการศกึษาข ัน้พื้นฐาน หลกัสูตรอสิลามศกึษา 
(อสิลามกลาง/มุตตะวซัซีเฎาะห ม.1-3) สาํหรบัโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4
 จาํนวน  377  คน ๆ ละ 20 บาท  จาํนวน  200  วนั
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ  และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 4 ปี
(พ.ศ. 2561- 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่11 ลาํดบัที ่20
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนการจดัการ
ศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาค
ใต (สาํนกัการศกึษา)

คาอุปกรณการเรียน จาํนวน 158,340 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเครือ่งอุปกรณการเรียน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนตนของ
โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 จาํนวน  377 คนๆละ 210 บาท/ภาคเรียน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ  และวธีิการนํา
เงนิรายไดของสถานศกึษา  ไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่11 ลาํดบัที ่21
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษา  เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
คาใชจายในการจดัการศกึษา  ต ัง้แตระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาข ัน้
พื้นฐาน  (สาํนกัการศกึษา)

งานศึกษาไมกําหนดระดบั รวม 14,944,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 14,944,000 บาท

คาใชสอย รวม 14,944,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

โครงการจางเหมางานรกัษาความปลอดภยัโรงเรียนเทศบาล จาํนวน 672,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจางเหมางานรกัษาความปลอดภยัโรงเรียนเทศบาล
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนั
ที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีทีเ่บกิจายในลกัษณะคาใช
สอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ
การเบกิจายเงนิคาจางเหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่ 3 พ.ศ.2561 หนาที ่31 ลาํดบัที ่1
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)
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โครงการจางเหมาทาํความสะอาด (นกัการภารโรง) จาํนวน 756,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจางเหมาทาํความสะอาด (นกัการภารโรง) 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนั
ที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีทีเ่บกิจายในลกัษณะคาใช
สอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ
การเบกิจายเงนิคาจางเหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่ 3 พ.ศ.2561 หนาที ่55 ลาํดบัที ่3
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในโครงการจดันิทรรศการทางวชิาการและแสดงผลงานนกัเรียน
กลุมโรงเรียนเทศบาลระดบัภาคและระดบัประเทศ

จาํนวน 350,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการนํานกัเรียนเขารวมการแขงขนัทกัษะทาง
วชิาการเผยแพรผลงานการจดัการศกึษาของเทศบาล คาวสัดุ คา
พาหนะ คาทีพ่กั และคาเบ้ียเล้ียงผูควบคมุ ผูฝึกสอน คาใชจายอืน่ทีเ่กีย่ว
ของกบัการนํานกัเรียนไปรวมแขงขนัทางวชิาการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที ่ 226 ลาํดบัที ่3
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

คาใชจายในโครงการจดันิทรรศการและแขงขนัทกัษะทางวชิาการ จาํนวน 200,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุ อุปกรณ คาของขวญั ของรางวลั เงนิรางวลั  
คาประกาศนียบตัรหรือโลรางวลั คาวสัดุเครือ่งเขียน คาตอบแทน  และคา
ใชจายอืน่ทีเ่กีย่วของกบัการจดันิทรรศการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที ่226 ลาํดบัที ่2 
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

โครงการจดัการเรียนรูภาษาตางประเทศสูสากล (ภาษาจีน) จาํนวน 3,600,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิาร คาวทิยากรการสอน ครูสอนภาษาจีน
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่12 ลาํดบัที ่22
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (สาํนกัการศกึษา)
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โครงการมอบประกาศนียบตัรนกัเรียนสงักดัโรงเรียนเทศบาล จาํนวน 50,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุอุปกรณ คาของขวญั ของรางวลั เงนิรางวลั  คา
ประกาศนียบตัร หรือโลรางวลั คาวสัดุเครือ่งแตงกาย คาอาหารและเครือ่ง
ดืม่ คาตอบแทน คาตกแตงสถานที ่และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการ
จดัโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561- 2564) หนาที ่228 ลาํดบัที ่6
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

โครงการสงเสรมิและพฒันาการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาล จาํนวน 9,216,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิารครูสนบัสนุนการสอนในโรงเรียน
เทศบาล ท ัง้ 4 โรงเรียน
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่12 ลาํดบัที ่23
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

โครงการอนุบาลสรางสรรค จาํนวน 100,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุอุปกรณ  คาของขวญั  ของรางวลั  เงนิรางวลั 
คาประกาศนียบตัร  หรือโลรางวลั  คาวสัดุเครือ่งแตงกาย  คาอาหาร
 และเครือ่งดืม่  คาตอบแทน  คาตกแตงสถานที ่ และคาใชจายอืน่ๆ  
ทีเ่กีย่วของกบัการจดัโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังานการจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที ่227 ลาํดบัที ่4
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข รวม 2,982,440 บาท

งบบุคลากร รวม 2,057,440 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 2,057,440 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,392,240 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนแกพนกังานเทศบาล และปรบัปรุงเงนิเดือนพนกังาน
เทศบาล  จาํนวน 3 อตัรา 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนรายเดือน เงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัสูรบ (พ.ส.ร.) ของ
พนกังานเทศบาลทีไ่ดรบัตามสทิธ ิฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
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เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 85,200 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงของผูอาํนวยการกองสาธารณสุขและสิง่
แวดลอม  ระดบั 8  และหวัหนาฝ ายบรหิารงานสาธารณสุข 
จาํนวน 2 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
   

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 432,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางใหแกพนกังานจางทีป่ฏบิตังิานกองสาธารณสุขและ
สิง่แวดลอม จาํนวน 4 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 48,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง จาํนวน 4 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

งบดําเนินงาน รวม 827,000 บาท

คาตอบแทน รวม 280,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 210,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนสาํหรบัพนกังานและลูกจางทีป่ฏบิตังิานในพื้นที่
พเิศษ    
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาเชาบาน จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเชาบาน คาเชาซ้ือ หรือคาผอนชาํระเงนิกูซ้ือบานใหแก
พนกังานเทศบาล ทีจ่าํเป็นตองเชาบาน และมีสทิธไิดรบัคาเชาบานตาม
ระเบียบฯ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร            
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาใชสอย รวม 70,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิารตางๆ เชน จาง
เหมาบรกิาร  คาเย็บหนงัสือ หรือคาเชาปกหนงัสือ คาเชาทรพัยสนิ และ
จางบุคคลภายนอกดาํเนินกจิการของเทศบาลฯลฯ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
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คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและซอมแซม ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาวสัดุ รวม 285,000 บาท

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 80,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน เชน กระดาษ แบบพมิพตางๆ ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุงานบานงานครวั เชน ไมกวาด เขง  ถงัขยะ ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนสง เชน อะไหลรถยนต  
ยางรถยนต ฯลฯ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ เชน น้ํามนัเช้ือเพลงิ  
น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุคอมพวิเตอร เชน หมกึพมิพ หวัพมิพ ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

วสัดุอืน่ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นตองใช เชน ผาใบหรือผาพลาสตกิ ฯลฯ
   
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาสาธารณูปโภค รวม 192,000 บาท

คาไฟฟ า จาํนวน 150,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไฟฟ ากองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ําประปาของกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 12,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาโทรศพัทของกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
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คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายเกีย่วกบัการใชระบบอนิเตอรเน็ต
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

งบลงทุน รวม 98,000 บาท

คาครุภณัฑ รวม 88,000 บาท

ครุภณัฑสาํนกังาน

เกาอ้ีพลาสตกิ จาํนวน 30,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเกาอ้ีพลาสตกิ จาํนวน 100 ตวั (ราคาตามทอง
ตลาด) เน่ืองจากไมไดกาํหนดในราคามาตรฐานครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 – 2564) หนาที ่348 ลาํดบัที ่86 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

เครือ่งโทรสาร จาํนวน 18,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา สงเอกสาร
ได คร ัง้ละ 20 แผน จาํนวน 1 เครือ่ง (ราคามาตรฐานครุภณัฑ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561
หนาที ่72 ลาํดบัที ่ 34    
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ  ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกต ิ 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 10,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิกอสราง  ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกต ิ
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 6,604,180 บาท

งบบุคลากร รวม 1,162,480 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 1,162,480 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 774,480 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนแกพนกังานเทศบาล และปรบัปรุงเงนิเดือนพนกังาน
เทศบาล จาํนวน 3 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
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เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนรายเดือน เงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัการสูรบ 
(พ.ส.ร.) ใหแกพนกังานเทศบาลผูมีสทิธิ ์ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 18,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงของหวัหนาฝ ายบรกิารสาธารณสุข 
จาํนวน 1 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 324,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานจางทีป่ฏบิตังิานกองสาธารณสุขและ
สิง่แวดลอม  จาํนวน 3 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 36,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราว ใหแกพนกังานจางท ั่วไป 
จาํนวน 3 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

งบดําเนินงาน รวม 5,387,900 บาท

คาตอบแทน รวม 272,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 180,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนสาํหรบัพนกังานและลูกจางทีป่ฏบิตังิานในพื้นที่
พเิศษ    
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาเชาบาน จาํนวน 42,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเชาบาน คาเชาซ้ือ หรือคาผอนชาํระเงนิกูซ้ือบานใหแก
พนกังาน เทศบาล ทีจ่าํเป็นตอง เชาบาน และมีสทิธไิดรบัคาเชาบานตาม
ระเบียบฯ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร            
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
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คาใชสอย รวม 4,255,900 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

คาเชาทีด่นิของการรถไฟ (ตลาดรถไฟ) จาํนวน 1,098,200 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเชาทีด่นิ คาสทิธกิารใชทีด่นิ ฯลฯ ของการรถไฟแหง
ประเทศไทยทีเ่ทศบาลเชา หรือขอใชประโยชน ตามอตัราคาเชาของการ
รถไฟแหงประเทศไทย 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนั
ที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีทีเ่บกิจายในลกัษณะคาใช
สอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561
หนาที ่21 ลาํดบัที ่ 2
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาใชจายในการจางเหมาบุคคลภายนอกดาํเนินการดูแลตลาด จาํนวน 936,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจางเหมาเอกชนดูแลรกัษาความสะอาด และ
ความปลอดภยัตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ) 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนั
ที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีทีเ่บกิจายในลกัษณะคาใช
สอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ
การเบกิจายเงนิคาจางเหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- เป็นไปตามแกไขแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 – 2564) คร ัง้ที ่1 พ.ศ.2561 หนาที ่1 ลาํดบัที ่2 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาใชจายในการจางเหมาบุคคลภายนอกดาํเนินการดูแลอาคารศูนยอาหาร จาํนวน 792,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจางเหมาเอกชนดูแลรกัษาความสะอาด และ
ความปลอดภยัอาคารศูนยอาหารอเนกประสงค (ตลาดข้ีแพะ) 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนั
ที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีทีเ่บกิจายในลกัษณะคาใช
สอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ
การเบกิจายเงนิคาจางเหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่1 พ.ศ. 2560 หนาที ่16 ลาํดบัที ่1 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 
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รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายโครงการสงเสรมิและพฒันางานสุขาภบิาลอาหาร พฒันาแผงลอย 
จาํหนายอาหารใหถูกหลกัสุขาภบิาล

จาํนวน 116,100 บาท

- เพือ่ใชเป็นคาตอบแทนวทิยากรอาหารและเครือ่งดืม่ วสัดุ และคาใชจาย
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารบัการฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 – 2564) หนาที ่237 ลาํดบัที ่8
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาใชจายจดังานเทศกาลอาหารจานเด็ด จาํนวน 900,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายคาตอบแทนนกัแสดง คาเชาเครือ่งเสียง เครือ่ง
ดนตรี คาอาหารและเครือ่งดืม่ คาวสัดุอุปกรณ  และคาใชจายอืน่ทีเ่กีย่ว
ของ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬา เขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 – 2564) หนาที ่250 ลาํดบัที ่2 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาใชจายตามโครงการถนนคนเดนิ จาํนวน 100,000 บาท

- เพือ่ใหเป็นคาตอบแทนนกัแสดง คาเชาเครือ่งเสียง เครือ่งดนตรี  และคา
ใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬา เขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 – 2564) หนาที ่250 ลาํดบัที ่1
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาใชจายตามโครงการลดคดัแยกขยะมูลฝอย จาํนวน 200,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาอบรมการลดคดัแยกขยะมูลฝอย คาอาหาร เครือ่งดืม่  
คาตอบแทน และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารบัการฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 – 2564) หนาที ่255 ลาํดบัที ่3 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาใชจายตามโครงการอบรมจดัระเบียบผูประกอบการกจิการทีเ่ป็นอนัตราย
ตอสุขภาพ

จาํนวน 13,600 บาท

- เพือ่ใหเป็นคาตอบแทนวทิยากร อาหารและเครือ่งดืม่ วสัดุ และคาใชจาย
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารบัการฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) หนาที ่238 ลาํดบัที ่9 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
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คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาใชจายในโครงการพฒันาตลาดสดนาซ้ือ จาํนวน 60,000 บาท

- เพือ่เป็นคาตอบแทนวทิยากร อาหารและเครือ่งดืม่ ป ายไวนิล และคาใช
จายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารบัการฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 – 2564)เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561
หนาที ่14 ลาํดบัที ่2
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษและซอมแซมทรพัยสนิ ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกต ิฯลฯ    
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาวสัดุ รวม 60,000 บาท

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน เชน กระดาษ แบบพมิพตางๆ ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 35,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุไฟฟ า ไดแก ฟิวส หลอดไฟ ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุและเวชภณัฑเพือ่ตรวจรบัรองรานอาหารตาม
เกณฑ CFGT และงานอืน่ทีเ่กีย่วของ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุคอมพวิเตอร เชน หมกึพมิพ หวัพมิพ ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท

คาไฟฟ า จาํนวน 600,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ) และอาคารศูนย
อาหารอเนกประสงค  (ตลาดข้ีแพะ)    
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ําประปาตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ) และอาคารศูนย
อาหาร  อเนกประสงค (ตลาดข้ีแพะ)
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
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งบลงทุน รวม 53,800 บาท

คาครุภณัฑ รวม 53,800 บาท

ครุภณัฑสาํนกังาน

โตะพรอมเกาอ้ี จาํนวน 3,500 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือโตะคอมพวิเตอรพรอมเกาอ้ีแบบมีพนกัพงิ 
จาํนวน 1 ชุด (ราคาตามทองตลาด) เน่ืองจากไมไดกาํหนดในราคา
มาตรฐานครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 
หนาที ่72 ลาํดบัที ่35
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอร จาํนวน 16,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเครือ่งคอมพวิเตอร สาํหรบังานสาํนกังาน (จอขนาดไม
นอยกวา 19 น้ิว)  จาํนวน 1 เครือ่ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดจิทิลัฯ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 
หนาที ่35 ลาํดบัที ่15
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

เครือ่งพมิพแบบฉีดหมกึพรอมตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ จาํนวน 4,300 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งพมิพแบบฉีดหมกึพรอมตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ  
มีความเร็วในการพมิพรางขาวดาํไมนอยกวา 20 หนาตอนาที มีความเร็ว
ในการพมิพรางสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที จาํนวน 1 เครือ่ง 
(ราคามาตรฐานกระทรวงดจิทิลัฯ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 
หนาที ่36 ลาํดบัที ่16
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ  ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกต ิ 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
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งานศูนยบริการสาธารณสุข รวม 3,204,220 บาท

งบบุคลากร รวม 1,444,920 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 1,444,920 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,034,520 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนแกพนกังานเทศบาล และปรบัปรุงเงนิเดือนพนกังาน
เทศบาล จาํนวน 4 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 8,400 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนรายเดือน  เงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัการสูรบ 
(พ.ส.ร.) ใหแกพนกังานเทศบาลผูมีสทิธิ ์ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 42,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเชีย่วชาญ
เฉพาะ จาํนวน 1 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 324,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางใหแกพนกังานจางทีป่ฏบิตังิานกองสาธารณสุขและ
สิง่แวดลอม  จาํนวน  3  อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 36,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง จาํนวน 3 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

งบดําเนินงาน รวม 682,000 บาท

คาตอบแทน รวม 242,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 222,000 บาท

1. เงนิคาตอบแทนสาํหรบัผูปฏบิตังิานในพื้นทีพ่เิศษ ต ัง้ไว 210,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาตอบแทนสาํหรบัพนกังานและลูกจางทีป่ฏบิตังิานในพื้นที่
พเิศษ    
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
2. คาตอบแทนกาํลงัคนสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ต ัง้ไว 12,000 บาท  
เพือ่จายเป็นคาตอบแทนกาํลงัคนดานสาธารณสุข สาํหรบัตาํแหนงทีมี่เหตุ
พเิศษผูปฏบิตังิานดานการสาธารณสุข  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาเชาบาน จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเชาบาน คาเชาซ้ือ หรือคาผอนชาํระเงนิกูซ้ือบานใหแก
พนกังานเทศบาล ทีจ่าํเป็นตองเชาบาน และมีสทิธไิดรบัคาเชาบานตาม
ระเบียบฯ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
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เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร              
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาใชสอย รวม 148,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

คาใชจายในการจางเหมาบุคคลภายนอกดูแลอาคารกกัสตัว จาํนวน 108,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาดูแลอาคารกกัสตัว
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนั
ที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีทีเ่บกิจายในลกัษณะคาใช
สอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ
การเบกิจายเงนิคาจางเหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 หนาที ่13 ลาํดบัที ่1
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิารตางๆ  เชน 
จางเหมาบรกิาร  คาเย็บหนงัสือ คาเชาทรพัยสนิ และจางบุคคลภายนอก
ดาํเนินกจิการของเทศบาล ฯลฯ   
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและซอมแซมทรพัยสนิ  ใหสามารถใชงานได
ตามปกต ิฯลฯ     
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม

คาวสัดุ รวม 288,000 บาท

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน  เชน กระดาษ แบบพมิพตางๆ ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุไฟฟ า  ไดแก  ฟิวส  หลอดไฟ ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนสง เชน  อะไหลรถยนต 
ยางรถยนต  ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
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วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ เชน น้ํามนัเช้ือเพลงิ 
น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุและเวชภณัฑสาํหรบังานสงเสรมิสุขภาพ งาน
ควบคมุโรค และงานอืน่ทีเ่กีย่วของ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

วสัดุการเกษตร จาํนวน 108,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุการเกษตร เชน คาอาหารสุนขั ฯลฯ   
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร เชน สี พูกนั แผนป าย  
ฟิลมและคาลาง ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุคอมพวิเตอร เชน หมกึพมิพ หวัพมิพ ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาสาธารณูปโภค รวม 4,000 บาท

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 4,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาโทรศพัท งานศูนยบรกิารฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

งบลงทุน รวม 97,300 บาท

คาครุภณัฑ รวม 97,300 บาท

ครุภณัฑสาํนกังาน

โตะพรอมเกาอ้ี จาํนวน 3,500 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือโตะคอมพวิเตอรพรอมเกาอ้ีแบบมีพนกัพงิ 
จาํนวน 1 ชุด (ราคาตามทองตลาด) เน่ืองจากไมไดกาํหนดในราคา
มาตรฐานครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 
หนาที ่72 ลาํดบัที ่35
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
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ครุภณัฑวทิยาศาสตรหรือการแพทย

ชุดอุปกรณยงิยาสลบสาํหรบัสตัว จาํนวน 53,500 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือชุดอุปกรณยงิยาสลบสาํหรบัสตัว จาํนวน 1 ชุด 
(ราคาทองตลาด) เน่ืองจากไมไดกาํหนดในราคามาตรฐานครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 
หนาที ่73 ลาํดบัที ่36
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอร จาํนวน 16,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเครือ่งคอมพวิเตอร สาํหรบังานสาํนกังาน (จอขนาดไม
นอยกวา 19 น้ิว) จาํนวน 1 เครือ่ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดจิทิลัฯ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 
หนาที ่72 ลาํดบัที ่32
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

เครือ่งพมิพแบบฉีดหมกึพรอมตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ จาํนวน 4,300 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งพมิพแบบฉีดหมกึพรอมตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ มี
ความเร็วในการพมิพรางขาวดาํไมนอยกวา 20 หนาตอนาที มีความ
เร็ว ในการพมิพรางสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที จาํนวน 1 เครือ่ง (ราคา
มาตรฐานกระทรวงดจิทิลั)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 
หนาที ่72 ลาํดบัที ่33
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ  ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกต ิ 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 980,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 980,000 บาท

เงนิอุดหนุนเอกชน

เงนิอุดหนุนสาํหรบัการดาํเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาํรดิาน
สาธารณสุข

จาํนวน 560,000 บาท

- เพือ่จายเงนิอุดหนุนสาํหรบัการดาํเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดาํรดิานสาธารณสุข 28 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท ตามหนงัสือกรม
สงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว2072 ลงวนัที ่5
 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561
หนาที ่14 ลาํดบัที ่ 2
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนการดาํเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมูบาน

จาํนวน 420,000 บาท

- เพือ่สนบัสนุนการพฒันางานสาธารณสุขของ อสม. ชุมชนละ 15,000
 บาท เพือ่ให อสม.ดาํเนินการใน 3 กลุมกจิกรรม ไดแก
1. การพฒันาศกัยภาพดานสาธารณสุข
2. การแกไขปญัหาสาธารณสุขในเรือ่งตาง ๆ
3. การจดับรกิารดานสาธารณสุขในชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 – 2564) หนาที ่235 ลาํดบัที ่6
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

แผนงานสงัคมสงเคราะห

งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห รวม 1,361,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,118,400 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 1,118,400 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,084,200 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนพนกังานเทศบาล  พรอมท ัง้เงนิปรบัปรุงอตัรา
เงนิเดือน จาํนวน 3 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (กองสวสัดกิารสงัคม)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 16,200 บาท

เพือ่เป็นคาตอบแทนเป็นรายเดือนของพนกังานสวนทองถิน่ทีไ่ดรบั
เงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัสูรบ (พ.ส.ร) ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได  (กองสวสัดกิารสงัคม)

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 18,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงอาํนวยการทองถิน่ จาํนวน 2 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (กองสวสัดกิารสงัคม)
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งบดําเนินงาน รวม 243,000 บาท

คาตอบแทน รวม 163,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 90,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานในพื้นทีพ่เิศษของพนกังานและ
พนกังานจาง
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (กองสวสัดกิารสงัคม)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังาน
เทศบาลและพนกังานจางทีป่ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ตัง้จายจากเงนิรายได  (กองสวสัดกิารสงัคม)

คาเชาบาน จาํนวน 36,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาน คาเชาซ้ือหรือผอนชาํระเงนิกูซ้ือบานใหแกพนกังาน
เทศบาลทีจ่าํเป็นตองเชาบานและมีสทิธิไ์ดรบัเงนิคาเชาบานตามระเบียบฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได  (กองสวสัดกิารสงัคม) 

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 22,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานเทศบาล
ตัง้จายจากเงนิรายได  (กองสวสัดกิารสงัคม)

คาใชสอย รวม 80,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร คาเบ้ีย
เล้ียง คาพาหนะ คาเชาทีพ่กัของพนกังานเทศบาล ฯลฯ    
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (กองสวสัดกิารสงัคม)

โครงการพฒันาศกัยภาพผูพกิาร จาํนวน 50,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินโครงการพฒันาศกัยภาพผู
พกิาร  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาตอบแทนวทิยากร  คาอาหาร  คา
เครือ่งดืม่  คาใชสอยคาวสัดุอุปกรณ  และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารบัการฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่1 พ.ศ.2560 หนาที ่ 14  ลาํดบัที ่ 1
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (กองสวสัดกิารสงัคม)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน รวม 3,697,540 บาท

งบบุคลากร รวม 2,230,240 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 2,230,240 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,671,800 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือน และปรบัปรุงเงนิเดือนพนกังานเทศบาล
จาํนวน  4 คน
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)
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เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 113,240 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนเป็นรายเดือนของผูบรหิารผูไดรบัเงนิเดือนถงึ
ข ัน้สูงของอนัดบัคาตอบแทนเป็นรายเดือนของพนกังานสวนทองถิน่ ทีไ่ด
รบัเงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัสูรบ (พ.ส.ร) 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 85,200 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงประเภทอาํนวยการ จาํนวน 2 คน
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 324,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 3  อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 36,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,302,000 บาท

คาตอบแทน รวม 308,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 210,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานในพื้นทีพ่เิศษของพนกังานและ
ลูกจาง 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชาง) 

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)   

คาเชาบาน จาํนวน 48,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเชาบาน คาเชาหรือคาผอนชาํระเงนิกูซ้ือบานใหแก
พนกังานเทศบาล ทีจ่าํเป็นตองเชาบาน และมีสทิธไิดรบัเงนิคาเชาบานตาม
ระเบียบฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)
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คาใชสอย รวม 400,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

คาเชาทีด่นิของการรถไฟ จาํนวน 150,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเชาทีด่นิ คาสทิธกิารใชทีด่นิ ฯลฯ ของการรถไฟแหง
ประเทศไทยทีเ่ทศบาลเชา หรือขอใชประโยชน
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนั
ที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีทีเ่บกิจายในลกัษณะคาใช
สอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 หนาที ่25 ลาํดบัที ่2
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

คาใชจายในการจางเหมาทาํความสะอาด จาํนวน 108,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจางเหมาทาํความสะอาดสาํนกักองชาง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนั
ที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีทีเ่บกิจายในลกัษณะคาใช
สอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ
การเบกิจายเงนิคาจางเหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่58 ลาํดบัที ่1
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 12,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิารตาง ๆ เชน คาจาง
เหมาบรกิาร คาเย็บหนงัสือ หรือคาเชาปกหนงัสือ คาเชาทรพัยสนิ และจาง
เหมาทาํความสะอาด สนง.กองชาง ฯลฯ (กองชาง)
ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จายเป็นรายจายในการเดนิทางไปราชการ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 70,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการบาํรุงหรือซอมแซมทรพัยสนิ ใหสามารถใช
งานไดตามปกต ิ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง) 

คาวสัดุ รวม 291,000 บาท

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุสาํนกังานตาง ๆ เชน กระดาษ  หมกึโรเนียว  ปากกา
ยางลบ  แฟ ม ผาธง ผาระบาย ภาพพระบรมฉายาลกัษณ ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)
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วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุงานบานงานครวัตาง ๆ ไมกวาด เขง ถงัใสขยะ น้ํายา
ลางหองน้ํา ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน แบตเตอรี ่ยางนอก
ยางใน ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ตาง ๆ เชน น้ํามนัเพลงิ น้ํามนั
เครือ่ง  น้ํามนัหลอลืน่ ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 1,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน โปสเตอร พูกนั
และสี ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุคอมพวิเตอรตาง ๆ เชน ผาหมกึพมิพคอมพวิเตอร หวั
พมิพคอมพวิเตอร กระดาษไขคอมพวิเตอร หมกึพมิพคอมพวิเตอรฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)  

คาสาธารณูปโภค รวม 303,000 บาท

คาไฟฟ า จาํนวน 270,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไฟฟ า      
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบรกิารโทรศพัท
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 18,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายเกีย่วกบัใชระบบอนิเตอรเน็ตกองชาง
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 165,300 บาท

คาครุภณัฑ รวม 165,300 บาท

ครุภณัฑสาํนกังาน

เกาอ้ีทาํงาน จาํนวน 8,700 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเกาอ้ีทาํงานมีพนกัพงิหุมหนงั จาํนวน 3 ตวั (ราคาทอง
ตลาด) เน่ืองจากไมไดกาํหนดในราคามาตรฐานครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 - 2564)  หนาที ่ 354  ลาํดบัที ่ 109
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชาง)

ตูเหล็ก จาํนวน 7,600 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตูเหล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลือ่น  ขนาดไมนอยกวา 4
 ฟุต จาํนวน 2  ตู (ราคาทองตลาด) เน่ืองจากไมไดกาํหนดในราคา
มาตรฐานครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561- 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่74 ลาํดบัที ่40
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชาง)

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอร จาํนวน 44,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร สาํหรบังานประมวลผล แบบที ่1
จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว จาํนวน 2 เครือ่ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิ
จทิลัฯ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที ่ 343  ลาํดบัที ่ 67 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชาง)

เครือ่งสาํรองไฟฟ า จาํนวน 5,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาเครือ่งสาํรองไฟ ขนาดไมนอยกวา 800 VA  จาํนวน 2
 เครือ่ง(ราคามาตรฐานกระทรวงดจิทิลัฯ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561
หนาที ่ 36  ลาํดบัที ่17 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชาง)  

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ  ใหสามารใชงานไดตาม
ปกต ิ
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชาง)
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งานไฟฟ าถนน รวม 23,259,660 บาท

งบบุคลากร รวม 10,474,660 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 10,474,660 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 2,868,600 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือน และปรบัปรุงเงนิเดือนพนกังานเทศบาล
จาํนวน 14 คน
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง) 

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 66,560 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนเป็นรายเดือนของพนกังานสวนทองถิน่ 
ทีไ่ดรบั  เงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัสูรบ (พ.ส.ร) ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 18,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงประเภทอาํนวยการทองถิน่ จาํนวน 1 คน
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 2,451,500 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางประจาํ และเงนิปรบัปรุงคาจางลูกจางประจาํ
จาํนวน 10 คน
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

เงนิเพิม่ตาง ๆของลูกจางประจาํ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนพเิศษลูกจางประจาํทีไ่ดรบัการปรบัอตัราเงนิ
เดือนตามบญัชีปรบัอตัราเงนิใหม หรือทีไ่ดรบัเงนิเดือนตามบญัชี
อตัราเงนิเดือนเต็มถงึข ัน้สูงสุดของอนัดบั และจายเป็น
เงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัสูรบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 4,536,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 42 คน
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 504,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)   

งบดําเนินงาน รวม 5,942,100 บาท

คาตอบแทน รวม 2,551,600 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 1,890,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานในพื้นทีพ่เิศษของ
พนกังานและลูกจาง 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (กองชาง) 

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 420,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)
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คาเชาบาน จาํนวน 141,600 บาท

เพือ่จายเป็นคาเชาบาน คาเชาหรือคาผอนชาํระเงนิกูซ้ือบาน
ใหแกพนกังานเทศบาล ทีจ่าํเป็นตองเชาบาน และมีสทิธไิดรบั
เงนิคาเชาบานตามระเบียบฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง) 

คาใชสอย รวม 305,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นรายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิารตาง ๆ เชน คาจางเหมาบรกิาร
คาเย็บหนงัสือ หรือคาเชาปกหนงัสือ และคาเชาทรพัยสนิ ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นรายจายในการเดนิทางไปราชการ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 75,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการบาํรุงหรือซอมแซมทรพัยสนิ  ใหสามารถใช
งานไดตามปกต ิ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง) 

คาวสัดุ รวม 3,085,500 บาท

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุสาํนกังานตาง ๆ เชน กระดาษ  หมกึโรเนียว  ปากกา
ยางลบ  แฟ ม ผาธง ผาระบาย ภาพพระบรมฉายาลกัษณ ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 1,000,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุไฟฟ าและวทิยุตาง ๆ เชน หลอดไฟ ฟิวส บาลาส 
สายไฟ ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

วสัดุกอสราง จาํนวน 1,380,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุกอสรางตาง ๆ เชน ไม สี หนิ ทราย ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน แบตเตอรี ่ยางนอก
ยางใน ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)
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วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 500,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ตาง ๆ เชน น้ํามนัเช้ือเพลงิ น้ํามนั
เครือ่ง  น้ํามนัหลอลืน่ ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย จาํนวน 2,500 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทยตาง ๆ เชน น้ํายารกัษา
คณุภาพน้ําออกซเิจน แอลกอฮอล ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

วสัดุเครือ่งแตงกาย จาํนวน 3,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุเครือ่งแตงกาย เชน ถุงเทา รองเทา หมวก ฯลฯ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

งบลงทุน รวม 6,842,900 บาท

คาครุภณัฑ รวม 1,105,900 บาท

ครุภณัฑโรงงาน

ตูเชือ่มไฟฟ า จาํนวน 5,900 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตูเชือ่มไฟฟ า (แบบมือถือ) ขนาดไมนอยกวา 300 เอ
จาํนวน 1 ตู (ราคาทองตลาด) เน่ืองจากไมไดกาํหนดในราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่74 ลาํดบัที ่41
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชาง) 

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ จาํนวน 1,100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกต ิ
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชาง)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 5,737,000 บาท

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอสรางทอเหลีย่มฐานแผ ถนนประชาววิฒัน ซอย 4 (หลงัวดัทาน
เอียด - บานเอ้ืออาทร)

จาํนวน 4,678,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคากอสรางทอเหลีย่มฐานแผ ถนนประชาววิฒัน ซอย 4 (หลงั
วดัทานเอียด - บานเอ้ืออาทร) ทอเหลีย่มกวางภายใน 2.10 เมตร ยาวรวม
ไมนอยกวา 125.00 เมตร (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่9 ลาํดบัที ่4  
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชาง)
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โครงการกอสรางและปรบัปรุงระบบระบายน้ํา ถนนประชาววิฒัน ซอย 4 จาํนวน 199,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคากอสรางและปรบัปรุงระบบระบายน้ํา ถนนประชา
ววิฒัน ซอย 4 รางน้ํากวางภายใน 0.50 เมตร ยาวรวมไมนอยกวา 50.00
 เมตร (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่8 ลาํดบัที ่2 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชาง)

โครงการกอสรางและปรบัปรุงระบบระบายน้ํา ถนนประชาววิฒัน ซอย 8 จาํนวน 60,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคากอสรางและปรบัปรุงระบบระบายน้ํา ถนนประชา
ววิฒัน ซอย 8 วางทอ คศล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร พรอมบอ
พกั ยาวรวมไมนอยกวา 56.00 เมตร (ตามแบบแปลนและประมาณการ
ของเทศบาล)
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่9 ลาํดบัที ่3  
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกัการศกึษา)

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง จาํนวน 800,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง ใหสามารถใช
งานไดตามปกต ิ
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชาง)

งานสวนสาธารณะ รวม 12,276,400 บาท

งบบุคลากร รวม 3,430,300 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 3,430,300 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 629,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือน และปรบัปรุงเงนิเดือนพนกังานเทศบาล
จาํนวน 2 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพเิศษของขาราชการทีไ่ดรบัการปรบัอตัราเงนิ
เดือนตามบญัชีปรบัอตัราเงนิเดือนใหมหรือทีไ่ดรบัเงนิเดือนตามบญัชี
อตัราเงนิเดือนเต็มถงึข ัน้สูงสุดของอนัดบั เงนิคาตอบแทนเป็นรายเดือน
ของพนกังานสวนทองถิน่ทีไ่ดรบัเงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัสูรบ (พ.ส.ร) ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 1,275,300 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางประจาํและเงนิปรบัปรุงคาจางลูกจางประจาํ
จาํนวน 5 คน
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)
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เงนิเพิม่ตาง ๆของลูกจางประจาํ จาํนวน 36,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนพเิศษของลูกจางประจาํทีไ่ดรบัการปรบัอตัรา
เงนิเดือนตามบญัชีปรบัอตัราเงนิใหมหรือทีไ่ดรบัเงนิเดือนตามบญัชีอตัรา
เงนิเดือนเต็มถงึข ัน้สูงสุดของอนัดบัและจายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพชั่ว
คราวใหแกลูกจางประจาํ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 1,296,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานจาง  จาํนวน 12 คน
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 144,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 7,946,100 บาท

คาตอบแทน รวม 760,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 570,000 บาท

เพือ่ใชจายในการจายเงนิคาตอบแทนการปฏบิตังิานในพื้นทีพ่เิศษของ
พนกังานและลูกจาง 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชาง) 

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 140,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

คาใชสอย รวม 4,132,600 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

คาใชจายในการจางเหมาดูแลรกัษาความสะอาด จาํนวน 108,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจางเหมาดูแลรกัษาความสะอาดอาคาร
อเนกประสงค พรอมดูแลรกัษาไมประดบัสวนรืน่อรุณ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนั
ที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีทีเ่บกิจายในลกัษณะคาใช
สอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ
การเบกิจายเงนิคาจางเหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่33 ลาํดบัที ่1
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)
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คาใชจายในการจางเหมารกัษาความปลอดภยั จาํนวน 1,176,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจางเหมารกัษาความปลอดภยัสวน
ภูมนิทร,สวนขวญัประชา,สวนรืน่อรุณ,สวนหนาโรงพยาบาล,สนามกีฬา
เทศบาล,สาํนกังานกองชาง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนั
ที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีทีเ่บกิจายในลกัษณะคาใช
สอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ
การเบกิจายเงนิคาจางเหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 -  2564)  หนาที ่ 247 ลาํดบัที ่ 1
ต ัง้จายจากเงนิรายได(กองชาง)

คาใชจายในการจางเหมาเอกชนดูแลรกัษาสวนสาธารณะของเทศบาล จาํนวน 2,803,600 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจางเหมาเอกชนดูแลรกัษาสวนหนาโรง
พยาบาล สวนสรินิธร  สวนภูมนิทร สวนขวญัประชา และสวนเลียบทาง
รถไฟ ถนนทรายทอง 1 และสนามกีฬาสนัตภิาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนั
ที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีทีเ่บกิจายในลกัษณะคาใช
สอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ
การเบกิจายเงนิคาจางเหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 -  2564)  หนาที ่258 ลาํดบัที ่5
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)  

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นรายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิารตาง ๆ เชน คาจางเหมาบรกิาร 
คาเย็บหนงัสือ  และคาเชาทรพัยสนิ ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นรายจายในการเดนิทางไปราชการ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการบาํรุงหรือซอมแซมทรพัยสนิ ใหสามารถใช
งานไดตามปกต ิ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)
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คาวสัดุ รวม 623,500 บาท

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุไฟฟ าและวทิยุตาง ๆ เชน หลอดไฟ ฟิวส บาลาส 
สายไฟ ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 18,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุงานบานงานครวัตาง ๆ ไมกวาด เขง ถงัใสขยะ 
น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

วสัดุกอสราง จาํนวน 150,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุกอสรางตาง ๆ เชน ไม สี หนิ ทราย ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง) 

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน แบตเตอรี ่ยางนอก
ยางใน ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ตาง ๆ เชน น้ํามนัเช้ือเพลงิ น้ํามนั
เครือ่ง  น้ํามนัหลอลืน่ ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย จาํนวน 2,500 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทยตาง ๆ เชน น้ํายารกัษา
คณุภาพน้ําออกซเิจน แอลกอฮอล ฯลฯ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง) 

วสัดุการเกษตร จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุการเกษตรตาง ๆ เชน ปุ ย พนัธุพืช ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

วสัดุเครือ่งแตงกาย จาํนวน 3,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุเครือ่งแตงกาย เชน ถุงเทา รองเทา หมวก ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

คาสาธารณูปโภค รวม 2,430,000 บาท

คาไฟฟ า จาํนวน 2,130,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าในสวนสาธารณะของเทศบาลและไฟสาธารณะ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 300,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ําประปาในสวนสาธารณะและสนามกีฬาสนัตภิาพ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 900,000 บาท

คาครุภณัฑ รวม 100,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ  ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกต ิ
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชาง)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 800,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง จาํนวน 800,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง  ใหสามารถใช
งานไดตามปกต ิ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

งานกําจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล รวม 33,207,550 บาท

งบบุคลากร รวม 16,552,550 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 16,552,550 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 199,200 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนแกพนกังานเทศบาล และปรบัปรุงเงนิเดือนพนกังาน
เทศบาล  จาํนวน 1 อตัรา 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 707,500 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางประจาํ พรอมท ัง้เงนิปรบัปรุงอตัราเงนิเดือน 
จาํนวน 3 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

เงนิเพิม่ตาง ๆของลูกจางประจาํ จาํนวน 45,850 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตางๆ ลูกจางประจาํ ทีไ่ดรบัคาตอบแทนรายเดือน 
และเงนิตอบแทนพเิศษแกลูกจางประจาํของผูทีไ่ดรบัคาจางสูงสุดของ
อนัดบั 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 14,040,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานจางทีป่ฏบิตังิานกองสาธารณสุขและ
สิง่แวดลอม  จาํนวน 130 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 1,560,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง  จาํนวน 130 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
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งบดําเนินงาน รวม 13,675,000 บาท

คาตอบแทน รวม 4,820,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 4,020,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนสาํหรบัพนกังานและลูกจางทีป่ฏบิตังิานใน
พื้นทีพ่เิศษ    
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 800,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาใชสอย รวม 5,146,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

คาใชจายในการจางเหมาบุคคลภายนอกดาํเนินการขนยายและฝงักลบขยะ จาํนวน 3,000,000 บาท

- เพือ่ใชสาํหรบัขนยายและฝงักลบขยะของแตละเดือนหรือคร ัง้คราว รวม
ถงึจางเหมาบุคคลภายนอก คนงานในการควบคมุเครือ่งช ั่งขยะ คนงานท ั่ว
ไป และยามประจาํบอกาํจดัขยะ
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนั
ที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีทีเ่บกิจายในลกัษณะคาใช
สอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ
การเบกิจายเงนิคาจางเหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 – 2564) หนาที ่256 ลาํดบัที ่1 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาใชจายในการจางเหมาบุคคลภายนอกดูแลจดัการบอน้ําบาํบดัปฏกูิล จาํนวน 216,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาดูแลจดัการบอบาํบดัปฏกูิล
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนั
ที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีทีเ่บกิจายในลกัษณะคาใช
สอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ
การเบกิจายเงนิคาจางเหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่34 ลาํดบัที ่2
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
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คาใชจายในการจางเหมาบุคคลภายนอกรกัษาความสะอาดภายในชุมชน จาํนวน 1,620,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาดูแลทาํความสะอาดภายในชุมชน (จาํนวน 15 ชุมชน)
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนั
ที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีทีเ่บกิจายในลกัษณะคาใช
สอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ
การเบกิจายเงนิคาจางเหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 – 2564) หนาที ่257 ลาํดบัที ่3 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นรายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิารตางๆ เชน จางเหมาบรกิารคา
เย็บหนงัสือ   คาเชาทรพัยสนิ และจางบุคคลภายนอกดาํเนินกจิการ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
              

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 300,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและซอมแซมทรพัยสนิ ใหสามารถใชงานได
ตามปกต ิ    
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาวสัดุ รวม 3,585,000 บาท

วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 325,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุงานบานงานครวั เชน ไมกวาด เขง ถงัขยะ ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

วสัดุกอสราง จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุกอสราง ไดแก ปูน ทราย หนิ ดนิถม ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 400,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนสง เชน อะไหลรถยนต 
ยางรถยนต  ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 2,500,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ เชน น้ํามนัเช้ือเพลงิ 
น้ํามนัเครือ่ง  ไมฟืน ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

วสัดุการเกษตร จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุการเกษตร ไดแก ยาฆาแมลง  ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร เชน สี พูกนั แผนป าย ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
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วสัดุเครือ่งแตงกาย จาํนวน 150,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุเครือ่งแตงกาย ไดแก ถุงมือ เส้ือแขนยาว
หรือแขนสัน้ เส้ือก ัก๊ รองเทา ผากนัเป้ือน ฯลฯ           
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาสาธารณูปโภค รวม 124,000 บาท

คาไฟฟ า จาํนวน 84,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าของศูนยกาํจดัขยะฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ําประปาของศูนยกาํจดัขยะฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

งบลงทุน รวม 2,980,000 บาท

คาครุภณัฑ รวม 2,980,000 บาท

ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง

รถยนตบรรทุกแบบกระบะเททาย จาํนวน 1,980,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือรถยนตบรรทุกแบบกระบะเททาย ขนาด 6 ตนั 6
 ลอ ปรมิาตร กระบอกสูบไมตํ่ากวา 6,000 ซีซี ขนาดความจุไดไมนอย
กวา 4 ลูกบาศกหลา จาํนวน 1 คนั (ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561 – 2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 
หนาที ่36 ลาํดบัที ่18
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ จาํนวน 1,000,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ  ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกต ิ 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

งานบําบดัน้ําเสีย รวม 440,000 บาท

งบบุคลากร รวม 240,000 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 240,000 บาท

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 216,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานจางทีป่ฏบิตังิานกองสาธารณสุขและ
สิง่แวดลอม  จาํนวน 2 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 24,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง จาํนวน 2 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
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งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

คาตอบแทน รวม 60,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนสาํหรบัพนกังานและลูกจางทีป่ฏบิตังิานใน
พื้นทีพ่เิศษ  
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาใชสอย รวม 20,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและซอมแซมทรพัยสนิ ใหสามารถใชงานได
ตามปกต ิฯลฯ     
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาวสัดุ รวม 100,000 บาท

วสัดุกอสราง จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุกอสราง ไดแก ปูน ทราย หนิ ดนิถม ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)      

งบลงทุน รวม 20,000 บาท

คาครุภณัฑ รวม 10,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ  ใหสามารถใขงานไดตาม
ปกติ
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 10,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิกอสราง  ใหสามารถใชงานได
ตามปกต ิ
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 7,282,300 บาท

งบบุคลากร รวม 2,683,600 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 2,683,600 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,625,700 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนพนกังานเทศบาล พรอมท ัง้เงนิปรบัปรุงอตัราเงนิ
เดือน จาํนวน 5 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (กองสวสัดกิารสงัคม)
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เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 132,700 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของนกับรหิาร และคาตอบแทนเป็น
รายเดือนของพนกังานสวนทองถิน่ทีไ่ดรบัเงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัสูรบ
(พ.ส.ร)
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (กองสวสัดกิารสงัคม)

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 85,200 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนง ประเภทอาํนวยการทองถิน่  
จาํนวน 2 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (กองสวสัดกิารสงัคม)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 756,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานจาง  จาํนวน 7 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (กองสวสัดกิารสงัคม)

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 84,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตางๆ ของพนกังานจาง
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (กองสวสัดกิารสงัคม)

งบดําเนินงาน รวม 4,504,000 บาท

คาตอบแทน รวม 467,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 360,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานในพื้นทีพ่เิศษของพนกังาน
และพนกังานจาง
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสวสัดกิารสงัคม)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังาน
เทศบาลและพนกังานจางทีป่ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)

คาเชาบาน จาํนวน 48,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเชาบาน คาเชาซ้ือหรือผอนชาํระเงนิกูซ้ือบานใหแก
พนกังานเทศบาล ทีจ่าํเป็นจะตองเชาบาน และมีสทิธิไ์ดรบัเงนิคาเชาบาน
ตามระเบียบฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 44,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานเทศบาล
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)

คาใชสอย รวม 3,738,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 118,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตาง ๆ เชน คาจางเย็บเลมทาํปก  เขาเลมหนงัสือ
ตาง ๆ คาจางเหมาบรกิาร เขาเลมแผนชุมชน ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)
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รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 90,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร คาเบ้ีย
เล้ียง คาพาหนะ คาเชาทีพ่กัของพนกังานเทศบาล ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)

โครงการจดัการแขงขนักีฬาชุมชนสมัพนัธตานภยัยาเสพตดิ จาํนวน 200,000 บาท

-  เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินโครงการจดัการแขงขนักีฬาชุมชน
สมัพนัธตานยาเสพตดิ และเชือ่มสมัพนัธไมตรีระหวางชุมชนตาง ๆ ใน
เขตเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิคาใชจายในการ
จดังาน  การจดัแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนัของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561-2564)  หนาที ่ 242  ลาํดบัที ่ 2
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)

โครงการจดังานเมาลดิสมัพนัธ จาํนวน 100,000 บาท

-  เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินโครงการจดังานเมาลดิสมัพนัธโดยมี
คาใชจายประกอบดวย  คาสนบัสนุนชุมชนในขบวนพาเหรด  คาเงนิ
รางวลั  คาตอบแทนการแสดง คาวสัดุอุปกรณ คาเครือ่งดืม่ คาเชาเครือ่ง
เสียง คาตอบแทนคณะกรรมการตดัสนิ คาใชสอย และคาใชจายอืน่ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิคาใชจายในการ
จดังาน  การจดัแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนัของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที1่ พ.ศ. 2560 หนาที ่17 ลาํดบัที ่2
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (กองสวสัดกิารสงัคม)

โครงการจดังานอาซูรอสมัพนัธ จาํนวน 100,000 บาท

-  เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินโครงการจดังานอาซูรอ
สมัพนัธ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาสนบัสนุนชุมชนในขบวน
พาเหรด เงนิรางวลั คาตอบแทนการแสดง คาวสัดุอุปกรณ คาเครือ่งดืม่ คา
เชาเครือ่งเสียง  คาตอบแทนคณะกรรมการตดัสนิ คาใชสอย และคาใชจาย
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของกบัโครงการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิคาใชจายในการ
จดังาน  การจดัแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนัของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่1 พ.ศ. 2560 หนาที ่17  ลาํดบัที ่ 1
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (กองสวสัดกิารสงัคม)
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โครงการจดัทาํแผนชุมชน จาํนวน 100,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินโครงการจดัทาํแผนชุมชนโดยมีคาใช
จายประกอบดวย  คาตอบแทนวทิยากร คาอาหาร คาเครือ่งดืม่ คาใช
สอย คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารบัการฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564)  หนาที ่ 298  ลาํดบัที ่ 2
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)

โครงการถนนสายวฒันธรรม จาํนวน 150,000 บาท

-  เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินโครงการถนนสายวฒันธรรมโดยมี
คาใชจายประกอบดวย  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครือ่งดืม่  คาใชสอย
คาวสัดุอุปกรณ  และคาใชจายอืน่ๆ  ทีเ่กีย่วของ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิคาใชจายในการ
จดังาน  การจดัแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนัของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561- 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่32 ลาํดบัที ่1
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (กองสวสัดกิารสงัคม)

โครงการฝึกอบรมคณุธรรมและจรยิธรรมแกเยาวชน จาํนวน 70,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินโครงการฝึกอบรมคณุธรรม และ
จรยิธรรมแกเยาวชน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาตอบแทน
วทิยากร คาอาหาร เครือ่งดืม่ คาพาหนะคาใชจายในพธีิเปิดและปิด
การอบรม คาวุฒบิตัร คาวสัดุเครือ่งเขียนและอุปกรณ คาเชาทีพ่กั  คาของ
ทีร่ะลกึ และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการจดัคายจรยิธรรม
เยาวชน แบงเป็น 2 กจิกรรม  ดงัน้ี
1. กจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารดานคณุธรรมจรยิธรรมแกเยาวชนเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก  จาํนวน   27,000 บาท
2. กจิกรรมพฒันาความรูคูคณุธรรมเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก  จาํนวน  43,000  บาท  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารบัการฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่  พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564)  เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่37-38 ลาํดบัที ่1
ต ัง้จายจากเงนิรายได(กองสวสัดกิารสงัคม)
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โครงการฝึกอบรมและทศันศกึษาดูงานของกลุมพลงัมวลชนตาง ๆ จาํนวน 930,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินโครงการฝึกอบรมและทศันศกึษาดู
งานของกลุมพลงัมวลชนตางๆ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทน
วทิยากร  คาอาหาร เครือ่งดืม่  คาพาหนะ  คาใชจายในพธีิเปิดและปิด
การอบรม คาวุฒบิตัร  คาวสัดุเครือ่งเขียนและอุปกรณ คาเชาทีพ่กั คาของ
ทีร่ะลกึ และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของแบงเป็น 4 กจิกรรม  ดงัน้ี
1. กจิกรรมศกึษาดูงานดานกระบวนการเสรมิสรางความเขมแข็งและการ
สงเสรมิอาชีพของกลุมสตรี  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จาํนวน180,000
 บาท
2. กจิกรรมการสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก  จาํนวน  400,000  บาท
3.  กจิกรรมฝึกอบรมเพิม่พูนประสทิธภิาพแกนนําศูนยเรียนรูผูสูงอายุ
และศกึษาดูงาน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จาํนวน  200,000 บาท
4. กจิกรรมเพิม่พูนประสทิธภิาพแกนนําเยาวชนและศกึษาดูงานเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก  จาํนวน  150,000  บาท
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารบัการฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่  พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561
หนาที ่59-62  ลาํดบัที ่ 1
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)

โครงการพฒันาศกัยภาพบทบาทแกนนําสตรี จาํนวน 70,000 บาท

-  เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินโครงการพฒันาศกัยภาพบทบาท
แกนนําสตรี  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาตอบแทนวทิยากร คา
อาหาร คาเครือ่งดืม่ คาใชสอยคาวสัดุอุปกรณ  และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่ว
ของ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารบัการฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่  พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่1 พ.ศ. 2560 หนาที ่15 ลาํดบัที ่1
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)
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โครงการพฒันาอาชีพและแกไขปญัหาความยากจนตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง

จาํนวน 800,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินโครงการพฒันาอาชีพและแกไข
ปญัหาความยากจนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงโดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาตอบแทนวทิยากร  คาอาหาร เครือ่งดืม่  คาใชจายในพธีิ
เปิดและปิดการอบรม คาวุฒบิตัร  คาวสัดุเครือ่งเขียนและอุปกรณ และคา
ใชจายอืน่ๆทีเ่กีย่วของกบัโครงการตลอดจนสงเสรมิและสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง จาํนวน 28 ชุมชน 
แบงเป็น 16 กจิกรรม  ดงัน้ี
1. กจิกรรมฝึกอบรมอาชีพใหแกสมาชกิชุมชนทาโรงเลือ่ย 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จาํนวน 50,000 บาท
2. กจิกรรมฝึกอบรมอาชีพใหแกสมาชกิชุมชนอรศิรา 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จาํนวน 50,000 บาท
3. กจิกรรมฝึกอบรมอาชีพใหแกสมาชกิชุมชนเจรญิสุข  
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จาํนวน 50,000 บาท
4. กจิกรรมฝึกอบรมอาชีพใหแกสมาชกิชุมชนสวนมะพราว  
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จาํนวน 50,000 บาท 
5. กจิกรรมฝึกอบรมอาชีพใหแกสมาชกิชุมชนบาโงเปาะเล็ง
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จาํนวน 50,000 บาท
6. กจิกรรมฝึกอบรมอาชีพใหแกสมาชกิชุมชนดงงูเหา 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จาํนวน 50,000 บาท 
7. กจิกรรมฝึกอบรมอาชีพใหแกสมาชกิชุมชนทากอไผ 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จาํนวน 50,000 บาท
8. กจิกรรมฝึกอบรมอาชีพใหแกสมาชกิชุมชนศรีอามาน  
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จาํนวน 50,000 บาท
9. กจิกรรมฝึกอบรมอาชีพใหแกสมาชกิชุมชนหวัสะพาน  
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จาํนวน 50,000 บาท
10.กจิกรรมฝึกอบรมอาชีพใหแกสมาชกิชุมชนบาโงปรเิม็ง  
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จาํนวน 50,000 บาท
11. กจิกรรมฝึกอบรมอาชีพใหแกสมาชกิชุมชนบือเร็ง   
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จาํนวน 50,000 บาท
12. กจิกรรมฝึกอบรมอาชีพใหแกสมาชกิชุมชนกือดาบารู  
 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จาํนวน 50,000 บาท
13. กจิกรรมฝึกอบรมอาชีพใหแกสมาชกิชุมชนหลงัลอแม็ก  
 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จาํนวน 50,000 บาท
14. กจิกรรมฝึกอบรมอาชีพใหแกสมาชกิชุมชนหวักุญแจ  
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จาํนวน 50,000 บาท
15. กจิกรรมฝึกอบรมอาชีพปกัเลือ่มใหแกกลุมสตรี  
 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จาํนวน 50,000 บาท
16. กจิกรรมฝึกอบรมการทาํขนมอบ  ผูสูงอายุ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จาํนวน 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารบัการฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่  พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561
หนาที ่15-23 ลาํดบัที ่1 
ต ัง้จายจากเงนิรายได(กองสวสัดกิารสงัคม)
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โครงการสงเสรมิการปฏบิตัศิาสนกจิในเดือนรอมฎอน จาํนวน 200,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินโครงการสงเสรมิการปฏบิตัศิาสนกจิ
ในเดือนรอมฎอน  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหาร คาเครือ่งดืม่ คา
วสัดุอุปกรณ และคาใชจายอืน่ๆตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิคาใชจายในการ
จดังาน  การจดัแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนัของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564)  หนาที ่ 261  ลาํดบัที ่ 1
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)

โครงการสงเสรมิกจิกรรมเด็กและเยาวชน จาํนวน 100,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินโครงการสงเสรมิเด็กและ
เยาวชน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาตอบแทนวทิยากร คาอาหาร คา
เครือ่งดืม่ คาใชสอยคาวสัดุอุปกรณ  และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารบัการฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่  พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่1 พ.ศ.2560 หนาที ่15  ลาํดบัที ่2
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)

โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย - มาเลเซีย จาํนวน 700,000 บาท

-  เพือ่จายเป็นเงนิคาใชจายในการดาํเนินโครงการสืบสานวฒันธรรม
ไทย-มาเลเซีย  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาสนบัสนุนชุมชนในขบวน
พาเหรด เงนิรางวลัตอบแทนการแสดง คาวสัดุอุปกรณ คาเครือ่งดืม่ คาเชา
เครือ่งเสียงคาตอบแทนคณะกรรมการตดัสนิ คาใชสอย และคาใชจาย
อืน่ๆ เกีย่วของกบัโครงการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิคาใชจายในการ
จดังาน  การจดัแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนัของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564)  หนาที ่ 261  ลาํดบัที ่ 2
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและซอมแซมทรพัยสนิ ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)

คาวสัดุ รวม 224,000 บาท

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 76,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวดัสุสาํนกังาน เชน กระดาษ ปากกาไว
บอรด แฟ ม ดนิสอ ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุไฟฟ า ไดแก หลอดไฟฟ า ฟิวส ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร ปล ัก๊ไฟ  สายไฟฟ า ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)
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วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 6,000 บาท

เพือ่จายเป็นใชจายในการจดัซ้ือวสัดุงานบานงานครวัตางๆ เชน ไมกวาด 
ถงัขยะ น้ํายาลางจาน ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)

วสัดุกอสราง จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุกอสราง เชน ไม ไมอดั สี ปูน ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุยานพาหนะและขนสงตางๆ  เชน ไขควง  อะไหล  
ยานพาหนะ ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 90,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ตางๆ  เชน น้ํามนัเช้ือเพลงิ
น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 2,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ แผนป าย พูกนั  ถานใส
กลองถายรูป ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 25,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุคอมพวิเตอรตางๆ เชน หมกึพมิพคอมพวิเตอร 
แผน  CD ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)

คาสาธารณูปโภค รวม 75,000 บาท

คาไฟฟ า จาํนวน 45,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไฟฟ า 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ําประปา 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 12,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบรกิารโทรศพัท      
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 13,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม     
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสวสัดกิารสงัคม)
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งบลงทุน รวม 94,700 บาท

คาครุภณัฑ รวม 44,700 บาท

ครุภณัฑสาํนกังาน

โตะคอมพวิเตอร จาํนวน 7,200 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือโตะคอมพวิเตอร จาํนวน 4 ตวั ขนาดไมนอย
กวา 100X55X75 เซนตเิมตร สาํหรบัทดแทนของเกาทีช่าํรุด (ราคาทอง
ตลาด) เน่ืองจากไมไดกาํหนดในราคามาตรฐานครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561
หนาที ่73 ลาํดบัที ่37 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสวสัดกิารสงัคม)

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งพมิพชนิดเลเซอร จาํนวน 10,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งพมิพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี
แบบ Network มีความเร็วในการพมิพรางขาวดาํ/สีไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที จาํนวน 1 เครือ่ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดจิทิลัฯ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่73 ลาํดาํที ่39
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสวสัดกิารสงัคม)

เครือ่งสาํรองไฟฟ า จาํนวน 7,500 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟ  ขนาดไมนอยกวา 800 VA 
จาํนวน 3  เครือ่ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดจิทิลัฯ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่73 ลาํดบัที ่38
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสวสัดกิารสงัคม)

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการบาํรุงรกัษาซอมแซมทรพัยสนิ  ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสวสัดกิารสงัคม)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 50,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิกอสราง  ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสวสัดกิารสงัคม)
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ รวม 909,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 909,000 บาท

คาใชสอย รวม 909,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

โครงการจางเหมาบุคคลปฏบิตัหินาทีง่านบนัทกึขอมูลและพฒันาระบบ
สารสนเทศ

จาํนวน 108,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิตัหินาทีง่านบนัทกึ
ขอมูลและพฒันาระบบสารสนเทศ
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนั
ที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีทีเ่บกิจายในลกัษณะคาใช
สอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ
การเบกิจายเงนิคาจางเหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่63 ลาํดบัที ่1
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

โครงการจดังานเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์ พระบรม
ราชนีินาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 
ประจาํปี 2562

จาํนวน 50,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาอาหารและเครือ่งดืม่ คาจดัทาํตนเทียนชยั คาเทียนไข คา
เชาเครือ่งเสียง 1 ชุด ธงราว ธงชาต ิและธงอืน่ๆ คาวสัดุในการจดัเวทีถวาย
พระพร คาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการจดัโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่48 ลาํดบัที ่14
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

โครงการจดังานวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกร
ณ บดนิทรเทพยวรางกูร

จาํนวน 200,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาพลุ คาจดัทาํตนเทียนชยั คาเทียนไข คาเชาเครือ่งเสียง 1
 ชุด คาวสัดุในการจดัเวทีถวายพระพร คาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการ
จดัโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561- 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่47 ลาํดบัที ่13
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

วนัทีพ่ิมพ : 1/10/2561  11:24:25 หนา : 90/104



โครงการจดังานวนัเด็กแหงชาติ จาํนวน 200,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการแสดงกจิกรรมมวยไทย คาอาหารและเครือ่ง
ดืม่ คาวสัดุ อุปกรณ และคาใชจายในการตกแตงสถานที ่คาของขวญัของ
รางวลัในกจิกรรม คาเชาเต็นท เครือ่งเสียง และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ
กบัการจดังานตามโครงการฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561- 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561  
หนาที ่46 ลาํดบัที ่11
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

โครงการจดังานวนัปิยมหาราช จาํนวน 1,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาพวงมาลา คาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบักจิกรรม
วนัปิยมหาราช
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่45 ลาํดบัที ่9
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

โครงการจดังานวนัพอแหงชาติ จาํนวน 50,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาชุดตกับาตร วสัดุ อุปกรณใน
การจดังาน  และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการจดังานตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561- 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่46 ลาํดบัที ่10
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

โครงการจดังานวนัอนุรกัษมรดกไทย จาํนวน 300,000 บาท

- เพือ่จายเป็นอาหาร/อาหารวางและเครือ่งดืม่ คาตนเทียนชยั พาน
พุม ธูป เทียนคาวสัดุประชาสมัพนัธ คาพลุ และโคมลอย คาเครือ่งเสียง คา
ธงราวตราสญัลกัษณ  คาวสัดุอุปกรณและอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการจดั
โครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561- 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่ 3 พ.ศ.2561
หนาที ่47 ลาํดบัที ่12
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)
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งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 3,252,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,252,000 บาท

คาใชสอย รวม 3,252,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

โครงการจางเหมาเอกชนดูแลรกัษาความสะอาดบรเิวณโดยรอบสนามกีฬา
มหาราช

จาํนวน 752,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจางเหมาเอกชนดูแลรกัษาสนามกีฬา
มหาราช สนามฟุตบอล ลานคนเดนิ สนามเปตอง สนามฟุตซอล สนาม
หญาเทียม และอืน่ๆ
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนั
ที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีทีเ่บกิจายในลกัษณะคาใช
สอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ
การเบกิจายเงนิคาจางเหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่35 ลาํดบัที ่1
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

โครงการการแขงขนับาสเกตบอล จาํนวน 150,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเตรียมสนามแขงขนั คาตอบแทนกรรมการตดัสนิ คาเงนิ
รางวลั การแขงขนัฯ คาถวยรางวลั คาวสัดุ อุปกรณ การแขงขนัฯ คาสนบั
สนุนทีมเขารวมแขงขนั คาอาหารวาง อาหารสาํหรบัผูเขาแขงขนัฯ คาใช
จายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการจดัการแขงขนัฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่28 ลาํดบัที ่6
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

โครงการการแขงขนัปนัจกัสีลตั จาํนวน 250,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตกแตงสถานทีจ่ดัการแขงขนั คาอุปกรณการแขงขนั คา
เหรียญรางวลัคาน้ําดืม่ คาตอบแทนกรรมการตดัสนิ คาจดัทาํเกียรติ
บตัร คาเชาเต็นท คาใชจายในพธีิเปิด-ปิด อาหารวางและเครือ่งดืม่ คาเชา
เวที คาเชาสกอรบอรด คาอาหารและเครือ่งดืม่คณะนกักีฬา เจาหนาที่
ปฏบิตังิาน เจาหนาทีร่กัษาความปลอดภยั และ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561- 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่27 ลาํดบัที ่5
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)
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โครงการแขงขนักีฬา - กรีฑา องคกรปกครองสวนทองถิน่แหงประเทศไทย
ระดบัภาคใต และระดบัประเทศ

จาํนวน 1,000,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเขาคายเก็บตวันกักีฬา เจาหนาที ่ทีไ่ปเขา
รวมการแขงขนัระดบัภาคใต คาพาหนะเดนิทาง คาน้ํามนัเช้ือเพลงิ คาเชา
ทีพ่กั คาชุดนกักีฬากรีฑา อุปกรณแขงขนัฯ และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ
ในการจดัโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3พ.ศ.2561หนาที ่25 ลาํดบัที ่2
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

โครงการแขงขนักีฬา-กรีฑา กลุมโรงเรียนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จาํนวน 100,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ ถวยรางวลั เหรียญ
รางวลั คาอุปกรณกีฬาวอลเลยบอลในรม ฟุตซอล
 ฟุตบอล ตะกรอ กรีฑา คาตกแตงสถานทีจ่ดัทาํการแขงขนั คาวสัดุประชา
สมัพนัธ คาอุปกรณ วสัดุจดัทาํประกาศ วสัดุจดัทาํสนาม คาใชจายอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกบัโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561- 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่29 ลาํดบัที ่9
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

โครงการแขงขนักีฬาเซปกัตะกรอ จาํนวน 70,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัทาํสนามแขงขนั คาใชจายในพธีิเปิด-ปิด คารางวลัการ
แขงขนัคาตอบแทนกรรมการตดัสนิ คาถวยรางวลั คาอาหารและเครือ่ง
ดืม่ คาวสัดุการแขงขนั คาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัโครงการฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังานการจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่29 ลาํดบัที ่8
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

โครงการแขงขนักีฬาเปตอง จาํนวน 80,000 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิรางวลัการแขงขนั คาตอบแทนกรรมการตดัสนิ คาถวย
รางวลั คาใชจายในพธีิเปิด-ปิด การแขงขนั คาจดัทาํสนามแขงขนั คาจดั
ทาํสือ่ประชาสมัพนัธสปอรตโฆษณา ไวนิล ฯลฯ คาอุปกรณในการจดัการ
แขงขนั คาเครือ่งดืม่ คาใชจายอืน่ๆทีเ่กีย่วของกบัการจดัโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่25 ลาํดบัที ่3
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)
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โครงการแขงขนัฟุุตบอลสานสมัพนัธ เทศบาลเมืองสุุไหงโก-ลก คพั จาํนวน 300,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเงนิรางวลัการแขงขนั คาตอบแทนกรรมการตดัสนิ คา
ถวยรางวลั  คาใชจายในพธีิเปิด-ปิดการแขงขนั คาตอบแทนเจาหนาที่
ประจาํสนาม คาจดัทาํสนามแขงขนั คาจดัทาํสือ่ประชาสมัพนัธ สปอรต
โฆษณา ไวนิล ฯลฯ คาอุปกรณในการจดัการแขงขนั คาเครือ่งดืม่ คาใช
จายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการจดัโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่28 ลาํดบัที ่7
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

โครงการแขงขนัเรือยอกอง จาํนวน 300,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเงนิรางวลัการแขงขนัเรือยอกอง (ประเภทประชาชนทั่ว
ไป) เงนิรางวลัการแขงขนัเรือยอกอง (ประเภทอาวุโสท ั่วไป) เงนิรางวลั
การแขงขนัเรือปิดตา เงนิรางวลัการแขงขนัเรือ (คูพเิศษ) คาตอบแทน
คณะกรรมการการตดัสนิ คาเชาโป ะเรือ คาเชาเรือ พรอมอุปกรณ คาเชา
เครือ่งเสียง (ชุดใหญ) คาเชารถประชาสมัพนัธ คาน้ําดืม่โพลารีส 
และ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่26 ลาํดบัที ่4
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

โครงการจดัสงเยาวชน ประชาชน เขารวมการแขงขนัและการประกวดใน
กจิกรรมตางๆ

จาํนวน 250,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาอาหาร อุปกรณกีฬา คาพาหนะ คาเบ้ียเล้ียง คาทีพ่กั  และ
คาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของในการจดัโครงการฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 -  2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่24 ลาํดบัที ่1
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)
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งานศาสนาวฒันธรรมทองถิ่น รวม 2,410,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,410,000 บาท

คาใชสอย รวม 2,410,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจารณีิภาคฤดูรอน ประจาํปี 2562 จาํนวน 100,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาอาหาร/อาหารวางและเครือ่งดืม่ คาตอบแทนพระ
วทิยากร/พระอุปฌาย/พระพีเ่ล้ียง คาวสัดุอุปกรณทีเ่กีย่วของกบัการ
บรรพชา/ศีลจารณีิ คาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการจดัโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่44 ลาํดบัที ่8
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

โครงการประเพณีชกัพระ จาํนวน 300,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเงนิรางวลัการประกวดเรือพระ คาตอบแทนการแสดง
บนเวที การแสดงของนกัเรียน คาตอบแทนคณะกรรมการตดัสนิเรือพระ
คาตกแตงสถานที ่คาถวยรางวลั คาเชาเวที เต็นท เครือ่งเสียง คาอาหาร
อาหารวางและเครือ่งดืม่ คาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการจดัโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่39 ลาํดบัที ่1
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

โครงการประเพณีลอยกระทง จาํนวน 580,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเงนิรางวลั คาเชาเครือ่งเสียง เต็นท คาอาหาร อาหารวาง
และเครือ่งดืม่ คาตอบแทนกรรมการตดัสนิ คาตอบแทนพธีิเปิด-ปิด การ
แสดงนกัรอง นกัดนตรี คาจดัทาํป ายประชาสมัพนัธ กจิกรรมเพือ่การ
ประชาสมัพนัธคาวสัดุ คาอุปกรณตางๆ คาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของในการ
จดัโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่40 ลาํดบัที ่2
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)
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โครงการประเพณีสงกรานต จาํนวน 250,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคารางวลัการประกวด คารบัรองสาํหรบัผูทีร่บัเชญิมารวม
งานคาตอบแทนการแสดงศลิปวฒันธรรมไทย และการแสดงของนกั
เรียน คาผาไหม สาํหรบัรดน้ําดาํหวัผูสูงอายุ คาตอบแทนกรรมการ คา
ตกแตงสถานที ่วสัดุอุปกรณ คาสือ่ประชาสมัพนัธ คาเชาเครือ่งเสียง คาใช
จายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการจดัโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่42 ลาํดบัที ่5
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

โครงการวนัตรุษจีน จาํนวน 480,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุ อุปกรณ และคาใชจายในการตกแตงสถานที ่เงนิ
รางวลัการประกวดหนูนอยตรุษจีน คาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนการ
แสดงของนกัเรียน คาอาหาร อาหารวางและเครือ่งดืม่ คาเชาเครือ่ง
เสียง แสง สี คาพลุ ประทดั โคมเต็งล ัง้ คาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของในการจดั
โครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่42 ลาํดบัที ่4
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

โครงการวนัอาฬหบูชา/วนัเขาพรรษา จาํนวน 250,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตกแตงสถานที ่คาอาหารและเครือ่งดืม่ คาใชจายในพธีิ
ทางศาสนา คาเทียนแผน วสัดุ อุปกรณทีใ่ชในการหลอเทียนพรรษา เทียน
พรรษา คาตอบแทนการแสดงตางๆ คาตอบแทนกรรมการตดัสนิ เงนิ
รางวลัการประกวดกจิกรรมตางๆ คาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการจดั
โครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่43 ลาํดบัที ่6
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

โครงการสงทายปีเกา - ตอนรบัปีใหม จาํนวน 350,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาอาหาร อาหารวางและเครือ่งดืม่ คาเชาเครือ่ง
เสียง เวที เต็นท คาตอบแทนการแสดง คาวสัดุ อุปกรณ และคาใชจายใน
การตกแตงสถานที ่คาพลุ ดอกไมไฟ คาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการจดั
โครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่41 ลาํดบัที ่3
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)
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โครงการอนุรกัษวฒันธรรมภูมปิญัญาทองถิน่ (สมโภชศาลเจาแมโตะโมะ) จาํนวน 100,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุ อุปกรณ คาใชจายในการตกแตงสถานที ่ คาตอบ
แทนการแสดงชุดพธีิเปิดงาน คาเชาเครือ่งเสียง แสง สี คาตอบแทนชุดการ
แสดงศลิปะ ประเพณีภูมปิญัญาทองถิน่ คาอาหารและเครือ่งดืม่สาํหรบั
แขกผูมีเกียรตแิละเจาหนาทีผู่รวมงานคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการจดั
โครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่43 ลาํดบัที ่7
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สาํนกัการศกึษา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน รวม 2,704,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,956,200 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 1,956,200 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,075,900 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือน และปรบัปรุงเงนิเดือนพนกังานเทศบาล   
จาํนวน 4 คน
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 22,300 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนเป็นรายเดือนของพนกังานสวนทองถิน่ทีไ่ดรบัเงนิ
เพิม่พเิศษสาํหรบัสูรบ  (พ.ส.ร) ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 18,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงประเภทอาํนวยการทองถิน่
จาํนวน 1 อตัรา 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง) 

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 756,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 7 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 84,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 718,000 บาท

คาตอบแทน รวม 476,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 330,000 บาท

เพือ่ใชเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานในพื้นทีพ่เิศษของพนกังานและ
พนกังานจาง  
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชาง) 
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คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 80,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

คาเชาบาน จาํนวน 36,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเชาบาน คาเชาหรือคาผอนชาํระเงนิกูซ้ือบานใหแก
พนกังานเทศบาล ทีจ่าํเป็นตองเชาบาน และมีสทิธไิดรบัเงนิคาเชาบานตาม
ระเบียบฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

คาใชสอย รวม 70,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นรายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิารตาง ๆ เชน คาจางเหมาบรกิาร 
คาเย็บหนงัสือ หรือคาเชาปกหนงัสือ และคาเชาทรพัยสนิ ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง) 

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นรายจายในการเดนิทางไปราชการ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)  

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการบาํรุงหรือซอมแซมทรพัยสนิในสามารถใช
งานไดตามปกต ิ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

คาวสัดุ รวม 172,000 บาท

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุสาํนกังานตาง ๆ เชน กระดาษ  หมกึโรเนียว  ปากกา
ยางลบ  แฟ ม ผาธง ผาระบาย ภาพพระบรมฉายาลกัษณ ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

วสัดุกอสราง จาํนวน 120,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุกอสรางตาง ๆ เชน ไม สี หนิ ทราย ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 2,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน โปสเตอร พูกนั
และสี ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองชาง) 
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท

คาครุภณัฑ รวม 30,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชาง)

แผนงานการพาณิชย

งานโรงฆาสตัว รวม 1,897,400 บาท

งบบุคลากร รวม 638,400 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 638,400 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 319,200 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนแกพนกังานเทศบาล และปรบัปรุงเงนิเดือนพนกังาน
เทศบาล   จาํนวน 1 อตัรา 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 199,200 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนรายเดือน เงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัตาํแหนงทีมี่เหตุ
สทิธไิดรบั   และคาตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดือน เงนิเพิม่พเิศษสาํหรบั
การสูรบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 108,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานจางทีป่ฏบิตังิานกองสาธารณสุขและ
สิง่แวดลอม  จาํนวน 1 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 12,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง จาํนวน 1 อตัรา
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

งบดําเนินงาน รวม 1,222,000 บาท

คาตอบแทน รวม 120,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 120,000 บาท

1. เงนิคาตอบแทนหรบัผูปฏบิตังิานในพื้นทีพ่เิศษ ต ัง้ไว 60,000
 บาท เพือ่จายเป็นคาเงนิตอบแทนสาํหรบัพนกังานและลูกจางทีป่ฏบิตังิาน
ในพื้นทีพ่เิศษ
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
2. คาตอบแทนผูปฏบิตังิานดานสาธารณสุข ต ัง้ไว  60,000  บาท เพือ่จาย
เป็นคาตอบแทนเจาหนาทีส่ตัวแพทยจากหนวยงานอืน่ทีม่าปฏบิตังิานของ
เทศบาลเป็นการชั่วคราว 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
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คาใชสอย รวม 617,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

คาใชจายในการจางเหมาบุคคลภายนอกดูแลระบบและการจดัการโรงฆาสตัว จาํนวน 432,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาดูแลระบบและการจดัการโรงฆาสตัว
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนั
ที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีทีเ่บกิจายในลกัษณะคาใช
สอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ
การเบกิจายเงนิคาจางเหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่36 ลาํดบัที ่1
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาใชจายสาํหรบัสาํรวจขอมูลจาํนวนสตัว  และข้ีนทะเบียนสตัวตามโครงการ
สตัวปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับาฯ

จาํนวน 15,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาสาํรวจขอมูลจาํนวนสตัว และขึน้ทะเบียนสตัว
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุุ่ด ที ่มท 0810.5/ว2072
 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่30 ลาํดบัที ่1
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการรณรงคป องกนัโรคพษิสุนขับา ตามโครงการสตัวปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับาฯ

จาํนวน 150,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวคัซีน อุปกรณทาํหมนั คาตอบแทน และคาใชจาย
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารบัการฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561–2564)เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 
หนาที ่16 ลาํดบัที1่ 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและซอมแซม ใหสามารถใชงานไดปกต ิ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาวสัดุ รวม 335,000 บาท

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 3,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุไฟฟ าและวทิยุ ไดแก ฟิวส หลอดไฟ ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุงานบานงานครวั เชน ไมกวาด เขง ถงัขยะ ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
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วสัดุกอสราง จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุกอสราง ไดแก ปูน ทราย หนิ ดนิถม ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได  (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 300,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ เชน น้ํามนัเช้ือเพลงิ 
น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย จาํนวน 2,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุและเวชภณัฑงานควบคมุโรคและงานอืน่
ทีเ่กีย่วของ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท

คาไฟฟ า จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าโรงฆาสตัว  
ต ัง้จายจากเงนิได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ําประปาของโรงฆาสตัว
ต ัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

งบลงทุน รวม 37,000 บาท

คาครุภณัฑ รวม 27,000 บาท

ครุภณัฑสาํนกังาน

เครือ่งปรบัอากาศ จาํนวน 17,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศชนิดตดิผนงั มีระบบฟอกอากาศ
ขนาดไมนอยกวา 12,000 บีทียู จาํนวน 1 เครือ่ง (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ)
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3  พ.ศ. 2561 
หนาที ่75 ลาํดบัที ่43
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ  ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกต ิ  
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
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คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 10,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 57,883,320 บาท

งบกลาง รวม 57,883,320 บาท

งบกลาง รวม 57,883,320 บาท

คาชาํระหน้ีเงนิตน จาํนวน 4,832,600 บาท

เพือ่จายชาํระหน้ีเงนิตน ใหแก สาํนกังานเงนิทุนสงเสรมิกจิการเทศบาล 
(ก.ส.ท.) ตามสญัญาเงนิกูเลขที ่1514/81/2558 ลงวนัที ่12
 มถุินายน  2558 งวดที ่2 จาํนวนเงนิ 2,695,422.76 บาท  และตาม
สญัญาเงนิกูเลขที ่1765/85/2560 ลงวนัที ่7 มถุินายน 2560  งวดที ่1
 จาํนวนเงนิ 2,137,147.50 บาท
ตัง้จายจากเงนิรายได

คาชาํระดอกเบ้ีย จาํนวน 1,556,500 บาท

เพือ่จายชาํระดอกเบ้ีย ใหแก สาํนกังานเงนิทุนสงเสรมิกจิการเทศบาล 
(ก.ส.ท.) ตามสญัญาเงนิกูเลขที ่1514/81/2558 ลงวนัที ่12
 มถุินายน  2558 และตามหนงัสือสาํนกังานเงนิทุนสงเสรมิกจิการ
เทศบาลฯ ที ่มท 0808.4/ว14  ลงวนัที ่18 มถุินายน 2553  งวดที ่2
 จาํนวนเงนิ 821,495.54 บาท และตามสญัญาเงนิกูเลข
ที ่1765/85/2560 ลงวนัที ่7 มถุินายน 2560  ตามหนงัสือสาํนกังานเงนิ
ทุนสงเสรมิกจิการเทศบาลฯ ที ่มท 0808.4/5182 ลงวนัที ่12
 มถุินายน 2560  งวดที ่1 จาํนวนเงนิ 735,000 บาท
ตัง้จายจากเงนิรายได

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 2,508,000 บาท

1. เพือ่จายเป็นเงนิสมทบเขากองทุนประกนัสงัคมทีเ่ทศบาลจะตองจาย
สมทบโดยตัง้ในอตัรารอยละ 5 ของคาตอบแทนพนงัานจางตามหนงัสือ
สาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ดวนทีสุ่ด มท 0809.5/ว 9 ลงวนัที ่22
 มกราคม 2557 และพระราชบญัญตัปิระกนัสมัคม พ.ศ. 2533 เป็น
เงนิ 1,890,000 บาท 
ต ัง้จายจากเงนิรายได
2. เพือ่จายเป็นเงนิสมทบประกนัสงัคมของพนกังานจาง บุคลากรสนบัสนุน
การสอนภารโรง เป็นเงนิ 69,000 บาท
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป เงนิอุดหนุนสาํหรบัการจดัการศกึษาภาค
บงัคบั
3. เพือ่จายเป็นเงนิสมทบประกนัสงัคมของพนกังานจาง  ศูนยพฒันาเด็ก
เล็ก เป็นเงนิ 216,000 บาท
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนศูนยพฒันาเด็ก
เล็ก
4. เพือ่จายเป็นเงนิสมทบประกนัสงัคมของพนกังานจาง  ครูสอนอสิลาม
ศกึษาพุทธศาสนาและโภชนาการ   เป็นเงนิ 333,000 บาท
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนการจดัการศกึษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนใต
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เงนิชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอืน่ จาํนวน 1,424,600 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่
ไดรบัการถายโอนภารกจิจากขนสงจงัหวดันราธวิาส
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

เบ้ียยงัชีพผูสูงอายุ จาํนวน 29,992,800 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเบ้ียยงัชีพผูสูงอายุ  จาํนวน   3,849  คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑการเบกิจายเงนิ
เบ้ียยงัชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2552 แกไขเพิม่
เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561-2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่17 ลาํดบัที1่
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

เบ้ียยงัชีพคนพกิาร จาํนวน 6,307,200 บาท

เพือ่จายเป็นคาเบ้ียยงัชีพคนพกิาร จาํนวน  657 คน 
ในอตัรา 800 บาท/คน/เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลกัเกณฑการจายเงนิ
เบ้ียความพกิารใหคนพกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ 2553
 แกไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561-2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่17 ลาํดบัที2่
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

เบ้ียยงัชีพผูป วยเอดส จาํนวน 600,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเบ้ียยงัชีพผูป วยเอดส จาํนวน 100 คน ในอตัรา  500
 บาท/คน/เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนิ
สงเคราะหเพือ่การยงัชีพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2548
- เป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพือ่
การยงัชีพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2548
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561-2564) เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่18 ลาํดบัที3่
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

สาํรองจาย จาํนวน 2,000,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสาํรองจายในกรณีฉุกเฉินทีมี่สาธารณภยัเกดิขึน้
หรือบรรเทาปญัหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม
ตัง้จายจากเงนิรายได  784,090 บาท และเงนิอุดหนุนท ั่วไป 1,215,910
 บาท

รายจายตามขอผูกพนั

คาใชจายเกีย่วกบัการจราจร จาํนวน 400,000 บาท

โดยตัง้จายจากคาปรบัผูกระทาํผดิกฎหมายจราจร 50,000 บาท และจาย
จากเงนิรายได 350,000 บาท ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท
 0313.4/ว 3203 ลงวนัที ่4 ตุลาคม 2539เพือ่จายเป็นคาใชจายตาง ๆ
 เชน การทาสีเสนจราจร แผงกัน้ ป ายสญัญาณจราจร สญัญาณไฟ
จราจร หรือคาใชจายอืน่ทีเ่กีย่วกบัการจราจร
ตัง้จายจากเงนิรายได
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คาบาํรุง ส.ท.ท. จาํนวน 305,300 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงสนันิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามหลกัเกณฑการ
คาํนวณในอตัรารอย 1/6 ของงบประมาณรายรบัของปีงบประมาณทีผ่าน
มา ไมรวมเงนิกู เงนิจายขาดสะสมเงนิอุดหนุนประจาํปีงบประมาณ 2560
 เทศบาลมีรายรบัจรงิ 419,416,118.45 บาท  หกัเงนิอุดหนุน 
236,643,532.40 บาท คงเหลือ 182,772,586.05 บาท คาํนวณใน
อตัรารอยละ 1/6=0.00167 เป็นเงนิ 305,230.22 ต ัง้จายไว 305,300
 บาทตัง้จายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิรายจายขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่เกีย่วกบัคาบาํรุงสมาคม พ.ศ.2555
ตัง้จายจากเงนิรายได

เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทองถิน่ จาํนวน 1,123,900 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทองถิน่ (ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแหงชาต ิเรือ่ง การกาํหนดหลกั
เกณฑเพือ่สนบัสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดาํเนินงานและบรหิาร
จดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทองถิน่หรือพื้นที ่พ.ศ.2557
 ลงวนัที ่19 กุมภาพนัธ 2557  ขอ6 (4)โดยเทศบาลสมทบรอยละ 60
  ของจาํนวนเงนิที ่สปสช.จดัสรรมาให ซึง่เทศบาลใชฐานประชากร ณ วนั
ที ่31กรกฎาคม 2561 = 41,614X45X60% = 1,123,578 บาท
ตัง้จายจากเงนิรายได

เงนิชวยพเิศษ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยคาทาํศพ กรณีพนกังานเทศบาล  ลูกจางประจาํ
และพนกังานจางถงึแกความตายในระหวางปฏบิตัริาชการ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนกังานเทศบาล ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2560
ตัง้จายจากเงนิรายได

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) จาํนวน 3,570,920 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ทีมี่
สทิธริบัเงนิบาํเหน็จบาํนาญ ตามหนงัสือที ่มท 0808.5/ว 1766 ลงวนัที ่
26 สงิหาคม 2554  โดยตัง้ในอตัรารอยละสองของประมาณการรายรบั 
ซึง่ไมรวมเงนิพนัธบตัร เงนิกู เงนิอุทศิ หรือเงนิอุดหนุน เทศบาล ได
ประมาณการรายรบั ประจาํปี 2562  จาํนวน  178,546,000  บาท จาย
ในอตัรารอยละสอง เป็นเงนิ 3,570,920 บาท  
ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิชวยคาครองชีพผูรบับาํนาญ (ชคบ.) จาํนวน 743,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือคาครองชีพผูรบับาํนาญของขาราชการสวนทอง
ถิน่ทีม่ใิชตาํแหนงพนกังานครู โดยคาํนวณจากเงนิทีต่องจายจรงิของผูรบั
บาํนาญ จาํนวน 20 ราย
ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิบาํเหน็จลูกจางประจาํ จาํนวน 2,418,500 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิตอบแทนของลูกจางประจาํทีอ่อกจากงานเน่ืองจากทาํงาน
มานานซึง่จายเป็นรายเดือน จาํนวน 16 ราย เป็นเงนิ  2,418,500  บาท 
ต ัง้จายจากเงนิรายได
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งบประมาณเฉพาะการ 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวดันราธิวาส 

 
 

-  ประเภทกิจการสถานธนานุบาล 
-  ประเภทกิจการสถานีขนส�ง 
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รายรับงบประมาณรายจ�ายเฉพาะกาล สถานธนานุบาล 
 

คําแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

หมวด 
รายรับจริง 

ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 
 

ก. รายได3    

1. กําไรจําหน�ายทรัพย�หลุด 2,420,288.00 4,343,785.00 2,416,383.00 
2. ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 3,834.47 4,613.18 2,862.51 
3. ดอกเบ้ียรับจํานํา 20,818,569.75 21,564,089 21,290,001.50 

4. รายได*เบ็ดเตล็ด 748.80 11,920 0 
รวม 23,243,441.02 25,924,407.18 23,709,247.01 

ข. เงินรายได3อื่น    

1. กําไรสุทธิ    
- เงินทํานุบํารุงท*องถิ่น 30% 3,965,724.13 4,892,922.82 5,758,548.50 
- ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% 6,609,540.21 8,154,871.38 9,597,580.84 
- บําเหน็จรางวัล ร*อยละ  20% 2,643,816.08 3,261,948.55 3,839,032.33 

รวม 13,219,080.42 16,309,742.75 19,195,161.67 

รวมรายรบั 36,462,521.44 42,234,149.93 42,904,408.68 
 

รายจ�ายงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 
 

คําแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

 รายจ�ายจริง 

 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 
 

งบกลาง 4,357,267.72 3,896,312.23 3,069,176.28 
งบบุคลากร 1,445,400.00 1,659,787.00 1,555,438.00 
งบดําเนินงาน 954,232.39 1,373,355.28 966,671.22 
งบเงินอุดหนุน - - - 
งบรายจ�ายอ่ืน 13,316,080.42 99,800.00 115,300 
งบลงทุน 495,600.00 - 25,600 

รวมรายจ�าย 20,568,580.53 7,029,254.51 5,732,185.50 
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รายรับงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ สถานีขนส�ง 
 

คําแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

หมวด 
รายรับจริง 

ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 
 

1. ค�าเช�าทรัพย�สินอ่ืน ๆ 701,490.00 657,200.00 614,100.00 
2. ค�าบริการสถานีขนส�ง 319,352.00 370,796.00 317,532.00 
3. ค�าบริการอ่ืน 43,133.25 23,593.75 15,698.75 
4. ดอกเบ้ียเงินฝาก 4,422.74 3,859.56 4,123.19 
5. งบท่ัวไปช�วยเหลือ 400,000.00 400,000.00 500,000.00 

รวมรายรบั 1,468,397.99 1,455,449.31 1,451,453.94 

 

รายจ�ายงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ สถานีขนส�ง  
 

คําแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

 รายจ�ายจริง 

 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 
 

สํารองจ�าย - - - 
งบกลาง 5,500 12,000.00 45,982.00 
งบบุคลากร 120,000 240,000.00 359,642.57 
งบดําเนินงาน 957,919.30 936,871.82 645,225.86 
งบลงทุน 383,300.00 126,300.00 42,900.00 

รวมรายจ�าย 1,466,719.30 1,315,171.82 1,093,750.43 

 
 



ประมาณการรายรบัท ัง้สิ้น 58,540,000 บาท แยกเป็น

รายได  เป็นเงิน 34,540,000 บาท

กาํไรจาํหนายทรพัยหลุด รวม 4,500,000 บาท

กาํไรจากการจาํหนายทรพัยหลุด จาํนวน 4,500,000 บาท

โดยคาํนวณจากการจาํหนายทรพัยหลุดในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ

ดอกเบ้ียเงนิฝากธนาคาร รวม 20,000 บาท

ดอกเบ้ียเงนิฝากธนาคาร จาํนวน 20,000 บาท

โดยคาํนวณจากดอกเบ้ียเงนิฝากธนาคารตัง้แตเดือนตุลาคม 2559
 - กนัยายน 2560 เป็นเกณฑ

ดอกเบ้ียรบัจาํนํา รวม 30,000,000 บาท

ดอกเบ้ียรบัจาํนํา จาํนวน 30,000,000 บาท

โดยคาํนวณจากดอกเบ้ียรบัจาํนํา ของเดือน
ตุลาคม 2560 - กนัยายน 2561 เป็นเกณฑ

รายไดเบ็ดเตล็ด รวม 20,000 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ด จาํนวน 20,000 บาท

เป็นรายไดเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ทีไ่มเขาลกัษณะรายรบัหมวดอืน่ ๆ

รายไดอื่น  เป็นเงิน 24,000,000 บาท

เงนิทาํนุบาํรุงทองถิน่ 30% จาํนวน 7,200,000 บาท

เงนิทาํนุบาํรุงทองถิน่ 30%

ทุนดาํเนินการของสถานธนานุบาล 50% จาํนวน 12,000,000 บาท

ทุนดาํเนินการของสถานธนานุบาล 50%

บาํเหน็จรางวลั รอยละ 20 จาํนวน 4,800,000 บาท

บาํเหน็จรางวลั รอยละ 20

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบั

งบประมาณรายรบัเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อาํเภอ สุไหงโก-ลก  จงัหวดันราธวิาส
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ประมาณการรายจายรวมท ัง้สิ้น  35,626,200 บาท จายจากรายไดจดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุด
หนุนท ั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,430,000 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 2,430,000 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 2,100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางใหกบัพนกังานสถานธนานุบาล  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนเพิม่นอกเหนือจากเงนิคาจาง ของพนกังานสถาน
ธนานุบาล ของผูมีสทิธเิบกิไดตามระเบียบ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายใหพนกังานผูดาํรงตาํแหนงและปฏบิตัหินาทีผู่จดัการสถานธนานุ
บาลและผูชวยผูจดัการสถานธนานุบาล
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

เงนิอืน่ จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิตอบแทนพเิศษรายเดือนสาํหรบัผูปฏบิตังิานในเขตพื้นที ่3
จงัหวดัชายแดนภาคใตของพนกังานสถานธนานุบาลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 3,171,200 บาท

คาตอบแทน รวม 1,562,200 บาท

คาเบ้ียเล้ียงจาํหนายทรพัยหลุด จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายใหแกเจาหนาทีแ่ละพนกังานสถานธนานุบาลทีด่าํเนินการจาํหนาย
ทรพัยหลุดจาํนํา  
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สถานธนานุบาล)

คาพาหนะเหมาจาย จาํนวน 90,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนใหแกนายกเทศมนตรี  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)  

คาสมนาคณุ จาํนวน 1,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสมนาคุณุคณะกรรมการสอบสวน
ตัง้จายจากเงนิรายได(สถานธนานุบาล)  

เงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราว จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายใหแกพนกังานสถานธนานุบาลทีไ่ดรบัเงนิคาจางไมเกนิเดือน
ละ 14,660 บาท 
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สถานธนานุบาล)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย

งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อาํเภอ สุไหงโก-ลก   จงัหวดันราธวิาส
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เงนิรางวลัเจาหนาที่ จาํนวน 250,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนใหแกผูตรวจการสถานธนานุบาล  และผูปฏบิตัิ
หนาทีแ่ทนผูตรวจการสถานธนานุบาล และพนกังานสถานธนานุบาลที่
ดาํเนินการตรวจทรพัย  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)  

เงนิสมทบเงนิสะสม จาํนวน 210,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสมทบใหแกพนกังานสถานธนานุบาล 10% ของคาจาง
ประจาํ ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สถานธนานุบาล)

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายใหแกพนกังานสถานธนานุบาลทีมี่สทิธเิบกิเงนิชวยเหลือการศกึษา
บุตรไดตามระเบียบ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

คาตอบแทนพเิศษ จาํนวน 80,000 บาท

เพือ่จายใหแกพนกังานสถานธนานุบาลผูไดรบัเงนิคาจางถงึข ัน้สูงของ
ตาํแหนงในอตัรารอยละ 2  หรือรอยละ 4 ของคาจางถงึข ัน้สูงของตาํแหนง 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

คาเชาบาน จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาเชาบานใหแกพนกังานสถานธนานุบาลทีมี่สทิธเิบกิเงนิคา
เชาบานไดตามระเบียบ   
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สถานธนานุบาล)

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล จาํนวน 400,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาลใหแกพนกังานสถานธนานุบาลที่
มีสทิธไิดตามระเบียบ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

เงนิชวยเหลือบุตร จาํนวน 1,200 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือบุตรสาํหรบับุตรของพนกังานสถานธนานุบาลทีมี่
สทิธไิดตาม
ระเบียบ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

คาอาหาร จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาอาหารประจาํวนัทาํการใหแกพนกังานสถานธนานุบาล
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)  

คาใชสอย รวม 654,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ (03) รวม 80,000 บาท

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 70,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาพาหนะ  คาเบ้ียเล้ียง  และคาเชาทีพ่กัใหแกพนกังานสถาน
ธนานุบาลฯเดนิทางไปราชการและอบรมผูจดัการฯ โดยสาํนกังาน จ.ส.ท
. ไดขอความรวมมือกบัสถาบนัพฒันาบุคลากรทองถิน่  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)
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โครงการวนัทีร่ะลกึการกอต ัง้สถานธนานุบาลของ อปท. จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดังานวนัทีร่ะลกึฯ  เชน  คาผลติและเผยแพร
สือ่ประชาสมัพนัธตาง ๆ เน่ืองในวนัทีร่ะลกึ คาจดัพธีิทางศาสนา เชน คาธูป
เทียน คาเครือ่งบวงสรวงสิง่ศกัดิ ์ คาปจัจยั เป็นตน คาอาหารและเครือ่ง
ดืม่ คาอดัขยายภาพกจิกรรม และคาใชจายอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นสาํหรบัโครงการ
น้ี 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร รวม 319,000 บาท

คาจางเหมาบรกิาร จาํนวน 101,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิารแรงงานทาํสิง่ของตางๆ คาตรวจสภาพรถ
จกัรยานยนต  เลขทะเบียน ขขท.877 และคาจางซอมแซมทรพัยสนิของ
สถานธนานุบาล คาถายเอกสาร ฯลฯ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

คาธรรมเนียมใบอนุญาต จาํนวน 1,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอใบอนุญาตตัง้โรงรบัจาํนําของสถานธนานุบาล 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล) 

คาธรรมเนียมอืน่ๆ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมตาง ๆ และต ั๋วเงนิซึง่รวมถงึอากรแสตมป   (ใน
กรณีทาํสญัญากูเงนิมาเป็นทุนหมุนเวียนรบัจาํนํา) สาํหรบัการจายเงนิเกนิ
บญัชีกบัธนาคาร 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

คาเบ้ียประกนัอคัคภียั จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่ใชเป็นคาเบ้ียประกนัอคัคภียัของสถานธนานุบาล 
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สถานธนานุบาล)

คาปรบัปรุงและรกัษาโปรแกรม จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาปรบัปรุงและรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรของสถานธนานุ
บาล ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

คาภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาภาษีโรงเรือนและทีด่นิของสถานธนานุบาล   
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

คาวารสาร จาํนวน 2,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวารสารตางๆ ของสถานธนานุบาล   
ต ัง้จายจากเงนิรายได   (สถานธนานุบาล)

คาสอบบญัชี จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จายใหสาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิในการตรวจสอบบญัชีและรบัรอง
งบการเงนิของสถานธนานุบาล 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)
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รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ รวม 5,000 บาท

คารบัรอง จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคารบัรองผูมาเยือนสถานธนานุบาล 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม รวม 250,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑ จาํนวน 150,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑทรพัยสนิให
สามารถใชงานไดตามปกต ิ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

คาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมทรพัยสนิ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมทรพัยสนิตางๆ ของสถานธนานุ
บาล ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

คาวสัดุ รวม 670,000 บาท

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเครือ่งเขียน แบบพมิพของสถานธนานุบาล และวสัดุอืน่ๆที่
ไมสามารถจดัประเภทวสัดุอืน่ใดไดแลว 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุอุปกรณไฟฟ าเกีย่วกบังานสถานธนานุบาล
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สถานธนานุบาล)

วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือสิง่ของเครือ่งใชเกีย่วกบัการทาํความสะอาดและ
อืน่ๆ ของสถานธนานุบาล  
ต ัง้จายจากเงนิรายได   (สถานธนานุบาล)

วสัดุกอสราง จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุกอสรางตาง ๆ เชน ไม ตะปู ปูนซเิมนต ฯลฯ   
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี ่ยางนอกยาง
ใน กุญแจเลือ่น กุญแจลอต  น็อต  สกรู น้ํากล ั่นและอืน่ๆ   
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ชนิดตาง ๆ เชน น้ํามนัเบนซนิ
น้ํามนัดีเซล  แกส  น้ํามนัเครือ่ง   
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุโฆษณาและเผยแพรเกีย่วกบักจิการสถานธนานุบาล   
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)
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วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 300,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอรตางๆ เชน แผนหรือจานบนัทกึ
ขอมูล ตลบัผงหมกึ กระดาษตอเน่ือง แบบพมิพตางๆ ทีใ่ชกบั
คอมพวิเตอร ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

คาสาธารณูปโภค รวม 285,000 บาท

คาไฟฟ า จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าของสถานธนานุบาล 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ําประปาของสถานธนานุบาล 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

คาบรกิารทางดานโทรคมนาคม จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบรกิารระบบอนิเตอรเน็ต และคาใชจายเกีย่วกบัการใชระบบ
อนิเตอรเน็ต( Internet) และคาสือ่สารอืน่ ๆ และใหหมายความรวมถงึคา
ใชจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิารดงักลาวและคาใชจายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช
บรกิาร 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาโทรศพัทของสถานธนานุบาล 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

คาบรกิารไปรษณีย จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัสงเอกสาร หนงัสือตางๆ  ของสถานธนานุบาล
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สถานธนานุบาล)

งบลงทุน  เป็นเงิน 95,000 บาท

คาครุภณัฑ รวม 95,000 บาท

ครุภณัฑสาํนกังาน จาํนวน 20,000 บาท

ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม    จาํนวน  20,000  บาท
- เพือ่จายเป็นตูเหล็กเก็บแบบฟอรม ขนาดไมนอยกวา 15 ลิน้ชกั ไวเก็บ
ทองภายในหองสตองรูม จาํนวน 5 ใบ (ราคาทองตลาด) เน่ืองจากไมได
กาํหนดในราคามาตรฐานครุภณัฑ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่75 ลาํดบัที4่6 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)
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ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 75,000 บาท

กลองวงจรปิด   จาํนวน  75,000  บาท
- เพือ่จายเป็นคากลองโทรทศันวงจรปิดไมนอยกวา  2 ลานพกิ
เซล  จาํนวน 7 ตวั, กลองโทรศพัทวงจรปิดไมนอยกวา  4 ลานพกิ
เซล  จาํนวน 1 ตวั, คาฮารดดสิก CCTV  8 TB,คาเครือ่ง
บนัทกึ NVR 8 Ch IP Support ถงึ 8 MP (ราคาทองตลาด) เน่ืองจากไม
ไดกาํหนดในราคามาตรฐานครุภณัฑ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 หนาที ่75 ลาํดบัที ่47 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

งบรายจายอื่น  เป็นเงิน 24,130,000 บาท

รายจายอื่น รวม 24,130,000 บาท

คาใชจายฝ ายอาํนวยการ จาํนวน 130,000 บาท

เพือ่จายใหแกสาํนกังาน จ.ส.ท. 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)

เงนิทาํนุบาํรุงทองถิน่ 30% จาํนวน 7,200,000 บาท

สาํหรบัจายเป็นเงนิบูรณะทองถิน่ใหกบัเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
ต ัง้จายจากกาํไรสุทธิ

ทุนดาํเนินการของสถานธนานุบาล 50% จาํนวน 12,000,000 บาท

สาํหรบัจายเป็นเงนิสมทบทุนหมุนเวียน
ตัง้จายจากกาํไรสุทธ ิ

บาํเหน็จรางวลั 20% จาํนวน 4,800,000 บาท

เพือ่สาํหรบัจายเป็นเงนิรางวลัประจาํปี
ต ัง้จายจากกาํไรสุทธิ

งบกลาง  เป็นเงิน 5,800,000 บาท

งบกลาง รวม 5,800,000 บาท

คาธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร จาํนวน 5,000,000 บาท

เพือ่จายชาํระดอกเบ้ียเงนิกูและดอกเบ้ียเงนิเบกิเกนิบญัชีธนาคารใหแก
ธนาคาร
ตัง้จายจากเงนิรายได(สถานธนานุบาล)

รายจายตามขอผูกพนั จาํนวน 500,000 บาท

เพือ่สงเป็นเงนิสมทบเงนิสวสัดกิารหลงัพนจากการเป็นพนกังานสถานธนานุ
บาล  ในอตัรารอยละ 2 ของรายไดในปีทีลวงมา  ใหกบัสาํนกังานจ.ส.ท. 
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (สถานธนานุบาล)

คาชาํระดอกเบ้ียเงนิกู จาํนวน 300,000 บาท

เพือ่จายชาํระดอกเบ้ียเงนิกูใหกบักองทุนสงเสรมิกจิการเทศบาล (ก.บ.ท.)
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานธนานุบาล)
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ประมาณการรายรบัท ัง้สิ้น 2,440,700 บาท แยกเป็น

รายได  เป็นเงิน 2,440,700 บาท

คาเชาทรพัยสนิอืน่ ๆ จาํนวน 649,200 บาท

คาํนวณจากรายไดคาเชาทรพัยสนิอืน่ๆแตละเดือนทีผ่านมา

คาบรกิารสถานีขนสง จาํนวน 360,000 บาท

คาํนวณจากรายไดคาบรกิารสถานี แตละเดือนทีผ่านมา

คาบรกิารอืน่ ๆ จาํนวน 3,000 บาท

คาํนวณจากรายไดคาบรกิารอืน่ๆ แตละเดือนทีผ่านมา

งบท ั่วไปชวยเหลือ จาํนวน 1,425,000 บาท

ประมาณการตัง้รบัไวตามงบประมาณรายจายท ั่วไปในรายจายงบกลาง ซึง่
ต ัง้จายเพือ่งบเฉพาะการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดอกเบ้ีย จาํนวน 3,500 บาท

คาํนวณจากดอกเบ้ียธนาคารในปีทีล่วงมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบั

งบประมาณรายรบัเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนสง

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อาํเภอ สุไหงโก-ลก  จงัหวดันราธวิาส
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ประมาณการรายจายรวมท ัง้สิ้น  2,440,300 บาท จายจากรายไดจดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุด
หนุนท ั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร  เป็นเงิน 360,000 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 360,000 บาท

คาจางพนกังานจาง จาํนวน 324,000 บาท

 เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานจางท ั่วไป จาํนวน 3 อตัรา ทีป่ฏบิตังิาน
สถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง จาํนวน 36,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่เตมิตางๆของพนกังานจาง
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 991,500 บาท

คาตอบแทน รวม 7,000 บาท

คาเบ้ียประชุม จาํนวน 2,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการบรหิารงานสถานีขนสงผูโดยสาร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก การตรวจสอบบนัทกึรายงานการประชุม และอืน่ๆ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังาน
เทศบาล พนกังานจางฯและเจาหนาทีดู่แลรกัษาความสงบเรียบรอยประจาํ
สถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)

คาใชสอย รวม 630,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ รวม 5,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ คาของขวญั ของรางวลั หรือ
เงนิรางวลัคาพวงมาลยั ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา คาชด
ใช คาเสียหาย หรือคาสนิไหมทดแทน
ตัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย

งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนสง

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อาํเภอ สุไหงโก-ลก   จงัหวดันราธวิาส
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รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 565,000 บาท

1. คารบัวารสารตางๆ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ คาจาง
เหมาบรกิารตางๆ เชน คาจางเหมาบรกิารใหผูรบัจางทาํการอยางใดอยาง
หน่ึง ซึง่มใิชการประกอบดดัแปลง ตอเตมิครุภณัฑหรือสิง่กอสรางอยาง
ใด และอยูในความรบัผดิชอบของผูรบัจาง ต ัง้ไว 25,000 บาท
2. คาใชจายโครงการจางเหมารกัษาความปลอดภยัสถานีขนสง ต ัง้
ไว 360,000 บาท
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนั
ที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีทีเ่บกิจายในลกัษณะคาใช
สอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑการ
เบกิจายเงนิคาจางเหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561
หนาที ่19 ลาํดบัที ่1
3. คาใชจายโครงการจางเหมาผูปฏบิตังิานรกัษาความสะอาดสถานีขน
สง ต ัง้ไว 180,000 บาท
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนั
ที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีทีเ่บกิจายในลกัษณะคาใช
สอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑการ
เบกิจายเงนิคาจางเหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561 -  2564)  เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561
หนาที ่29 ลาํดบัที ่1
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)
       

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 15,000 บาท

- คารบัรองต ัง้ไว 10,000 บาท เพือ่จายเป็นคารบัรอง เชน คาอาหาร คา
เครือ่งดืม่ คาของขวญั คาพมิพเอกสาร คาใชจายทีเ่กีย่วเน่ืองในการเล้ียง
รบัรอง เพือ่เป็นคารบัรองในการตอนรบับุคคล หรือคณะบุคคลทีไ่ปนิเทศ
งานตรวจงาน หรือเยีย่มชม หรือทศันศกึษาดูงาน และเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ
ซึง่รวมตอนรบับุคคล หรือคณะบุคคล ต ัง้จายไวในเกณฑการต ัง้งบประมาณ
และเบกิจาย เงนิรบัรองหรือคาเล้ียงรบัรองขององคกรปกครองสวนทอง
ถิน่ ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว2381 ลงวนัที ่28
 กรกฎาคม 2548 คอื ไมเกนิปีละ1%ของรายไดจรงิ ของปีงบประมาณที่
ลวงมา

- คาใชจายในการจดังานวนัสาํคญั และงานพธีิตางๆ ต ัง้ไว 5,000 บาท เพือ่
จายเป็นคาพธีิการจดังาน การจดักจิกรรมตางๆของสถานีขนสงฯ และคาใช
จายในพธีิการทางศาสนาตางๆ เชน คาใชจายในงานเฉลมิพระชนมพรรษา
วนัที ่5 ธนัวาคม และวนัที ่12 สงิหาคม ของทุกปี งานประเพณีวนัลอย
กระทง และงานวนัสาํคญัตางๆ และคาใชจายอืน่ทีจ่าํเป็น ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 45,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและซอมแซมทรพัยสนิ ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)
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คาวสัดุ รวม 110,000 บาท

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 35,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุเครือ่งใชในสาํนกังานตางๆ เชน กระดาษพมิพ กระดาษ
โรเนียว หมกึพมิพ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ ดนิสอ เครือ่งคดิเลข น้ําดืม่ คา
ถายเอกสาร ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุไฟฟ าตางๆ ซึง่นํามาซอม หรือตดิต ัง้เพิม่เตมิในอาคาร
ตางๆ เชน สายไฟฟ า ปล ัก๊ไฟฟ า หลอดไฟฟ า รางเดนิสายไฟ ถานอลัคา
ไลน ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)

วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 25,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุงานบานงานครวั เชน แปรง ไมกวาด ไมถูพื้น น้ํายาลาง
จาน ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)

วสัดุกอสราง จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุกอสรางตางๆ เชน ไมอดั ไมไผ ไมเน้ือออน ไมเน้ือ
แข็ง ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย เชน น้ํายา
เคมี เวชภณัฑ สาํหรบัสตัว ยาฆายุง เวชภณัฑยาและเวชภณัฑทีไ่มใช
ยา ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)

วสัดุการเกษตร จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุทางการเกษตรตางๆ เชน จอบ เสียม บุงกี ๋
รองเทาบูท ฝกับวัรดน้ําตนไม ปุ ยสาํหรบัใสตนไม ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุแผนพบัเอกสาร ประชาสมัพนัธ แนะนําสถานทีห่นวย
งานราชการ หนวยงานเอกชนตางๆ สถานทีท่องเทีย่วภายในจงัหวดั และ
พื้นทีใ่กลเคยีง
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุคอมพวิเตอร เชน แผนหรือจานบนัทกึขอมูล แฮ
นด้ีไดส สาํหรบัเก็บขอมูล กระดาษพมิพตอเน่ืองคอมพวิเตอร น้ํายาลาง
เครือ่งคอมฯ แผนซีดีเปลา ฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)
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วสัดุอืน่ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุอืน่ทีไ่มสามารถจดัเขาประเภทในกลุมวสัดุใด
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)

คาสาธารณูปโภค รวม 244,500 บาท

คาไฟฟ า จาํนวน 150,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าของสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 75,500 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ําประปาของสถานีขนสงเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)

คาบรกิารทางดานโทรคมนาคม จาํนวน 13,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายเกีย่วกบัระบบอนิเตอรเน็ต และคาใชจายในการจดัทาํ
และตดิต ัง้เว็บไซตของสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และ
คาจดัทาํพื้นทีเ่ว็บไซต การปรบัปรุงขอมูลรายเดือน จาํนวน 12 เดือน
ตัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาโทรศพัททีใ่ชตดิตอกบัสวนราชการตางๆ รวมท ัง้คาโทรศพัท
ทางไกลทีใ่ชตดิตอเกีย่วกบังานราชการ
ตัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)

คาบรกิารไปรษณีย จาํนวน 1,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณตั ิฯลฯ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)

งบลงทุน  เป็นเงิน 1,050,480 บาท

คาครุภณัฑ รวม 844,600 บาท

ครุภณัฑสาํนกังาน จาํนวน 20,000 บาท

เครือ่งขดัพื้น   จาํนวน  20,000  บาท
- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งขดัพื้น มีขนาดเสนผาศูนยกลาง  ไมนอย
กวา 16 น้ิว ใชไฟฟ า ราคาพรอมอุปกรณ  จาํนวน 1 เครือ่ง (ราคา
มาตรฐานครุภณัฑ) 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ.2561 
หนาที ่75 ลาํดบัที ่44
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)
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ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 824,600 บาท

กลองวงจรปิด   จาํนวน  824,600  บาท
- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ กลองวงจรปิดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที ่สาํหรบั
ตดิต ัง้ภายในอาคาร จาํนวน 16 ตวั พรอมอุปกรณและคาแรงตดิต ัง้ 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานของระบบกลองวงจร
ปิดประจาํปี พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่สีปี่
(พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 หนาที ่75 ลาํดบัที ่45
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 205,880 บาท

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง จาํนวน 205,880 บาท

 เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)

งบกลาง  เป็นเงิน 38,320 บาท

งบกลาง รวม 38,320 บาท

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 18,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ตามพระราชบญัญตัปิระกนั
สงัคม พ.ศ.2553 แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที3่) พ.ศ.2542
ตัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง)

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่(กบท.) จาํนวน 20,320 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่
(กบท.) ทีมี่สทิธริบัเงนิบาํเหน็จบาํนาญ ตามหนงัสือที ่มท 0808.5/ว 29 ลง
วนัที ่12 กรกฎาคม 2560 โดยตัง้ในอตัรารอยละสองของประมาณการราย
รบั ซึง่ไมรวมเงนิพนัธบตัร เงนิกู เงนิอุทศิ หรือเงนิอุดหนุน เทศบาล ได
ประมาณการรายรบัประจาํปี 2562 จาํนวน 2,440,700 บาท หกังบท ั่วไป
ชวยเหลือ 1,424,600 บาท จายในอตัรารอยละสอง
ต ัง้จายจากเงนิรายได (สถานีขนสง) 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงนิชวยเหลืองบประมาณ
รายจายเฉพาะการโครงการ
อืน่

1,424,600

คาชาํระดอกเบี้ย 1,556,500

เงนิบาํเหน็จลูกจางประจาํ 2,418,500

เงนิชวยพิเศษ 100,000

รายจายตามขอผูกพนั

คาใชจายเกีย่วกบัการ
จราจร

400,000

คาบาํรุง ส.ท.ท. 305,300

เงนิสมทบกองทุนหลกั
ประกนัสุขภาพระดบั
ทองถิน่

1,123,900

เบี้ยยงัชีพผูป วยเอดส 600,000

คาชาํระหนี้เงนิตน 4,832,600

เงนิสมทบกองทุนประกนั
สงัคม

2,508,000

เบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ 29,992,800

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญขาราชการสวนทอง
ถิน่ (กบท.)

3,570,920

สาํรองจาย 2,000,000

เบี้ยยงัชีพคนพิการ 6,307,200

เงนิชวยคาครองชีพผูรบั
บาํนาญ (ชคบ.)

743,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายการ
เมือง)

เงนิคาตอบแทนประจาํ
ตาํแหนงนายก/รองนายก

เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภา
องคกรปกครองสวนทองถิน่

เทศบญัญตัิงบประมาณรายจาย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงนิชวยเหลืองบประมาณ
รายจายเฉพาะการโครงการ
อืน่

1,424,600

คาชาํระดอกเบี้ย 1,556,500

เงนิบาํเหน็จลูกจางประจาํ 2,418,500

เงนิชวยพิเศษ 100,000

รายจายตามขอผูกพนั

คาใชจายเกีย่วกบัการ
จราจร

400,000

คาบาํรุง ส.ท.ท. 305,300

เงนิสมทบกองทุนหลกั
ประกนัสุขภาพระดบั
ทองถิน่

1,123,900

เบี้ยยงัชีพผูป วยเอดส 600,000

คาชาํระหนี้เงนิตน 4,832,600

เงนิสมทบกองทุนประกนั
สงัคม

2,508,000

เบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ 29,992,800

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญขาราชการสวนทอง
ถิน่ (กบท.)

3,570,920

สาํรองจาย 2,000,000

เบี้ยยงัชีพคนพิการ 6,307,200

เงนิชวยคาครองชีพผูรบั
บาํนาญ (ชคบ.)

743,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายการ
เมือง)

เงนิคาตอบแทนประจาํ
ตาํแหนงนายก/รองนายก

351,600 351,600

เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภา
องคกรปกครองสวนทองถิน่

3,563,700 3,563,700

วนัทีพ่ิมพ : 1/10/2561  11:32:00 หนา : 2/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายการ
เมือง)

เงนิคาตอบแทน
เลขานุการ/ทีป่รกึษานายก
เทศมนตรี นายกองคการ
บรหิารสวนตาํบล

เงนิเดือนนายก/รองนายก

เงนิคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนกังานจาง 108,000 756,000 756,000 20,412,000 1,080,000

เงนิเพิ่มตาง ๆของลูกจาง
ประจาํ

111,850

เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน 199,200 22,300 132,700 229,800 16,200 118,400

เงนิเพิ่มตาง ๆของพนกังาน
จาง

12,000 84,000 84,000 2,268,000 120,000

เงนิเดือนพนกังาน 319,200 1,075,900 1,625,700 5,368,600 1,084,200 3,201,240

เงนิอืน่ๆ

เงนิวทิยฐานะ

คาจางลูกจางประจาํ 4,434,300

เงนิประจาํตาํแหนง 18,000 85,200 103,200 18,000 145,200

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 30,000 44,000 190,000 22,000 70,000

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการ
อนัเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่

120,000 330,000 360,000 6,750,000 90,000 612,000

คาเชาบาน 36,000 48,000 189,600 36,000 82,000

คาตอบแทนการปฏบิตังิาน
นอกเวลาราชการ

80,000 15,000 1,370,000 15,000 30,000

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึง่
บรกิาร

15,000 118,000 232,000 20,000

คาเชาทีด่นิการรถไฟ

คาเชาทีด่นิของการ
รถไฟ

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายการ
เมือง)

เงนิคาตอบแทน
เลขานุการ/ทีป่รกึษานายก
เทศมนตรี นายกองคการ
บรหิารสวนตาํบล

459,000 459,000

เงนิเดือนนายก/รองนายก 1,430,000 1,430,000

เงนิคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

351,600 351,600

เงินเดือน (ฝ าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนกังานจาง 17,619,000 4,752,000 4,512,000 49,995,000

เงนิเพิ่มตาง ๆของลูกจาง
ประจาํ

20,000 10,100 141,950

เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน 9,186,500 60,000 1,273,000 11,238,100

เงนิเพิ่มตาง ๆของพนกังาน
จาง

1,258,000 528,000 492,000 4,846,000

เงนิเดือนพนกังาน 68,162,500 941,000 15,788,700 97,567,040

เงนิอืน่ๆ 7,950,000 7,950,000

เงนิวทิยฐานะ 11,100,000 11,100,000

คาจางลูกจางประจาํ 1,200,000 252,200 5,886,500

เงนิประจาํตาํแหนง 330,200 652,600 1,352,400

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 200,000 45,000 270,000 871,000

คาเบี้ยประชุม 5,000 5,000

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการ
อนัเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่

2,076,400 1,460,000 2,410,000 14,208,400

คาเชาบาน 100,000 42,000 240,000 773,600

คาตอบแทนการปฏบิตังิาน
นอกเวลาราชการ

30,000 45,000 310,000 1,895,000

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึง่
บรกิาร

100,000 20,000 220,000 725,000

คาเชาทีด่นิการรถไฟ 30,000 30,000

คาเชาทีด่นิของการ
รถไฟ

150,000

วนัทีพ่ิมพ : 1/10/2561  11:32:00 หนา : 4/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน คาใชสอย

คาเชาทีด่นิของการ
รถไฟ (ตลาดรถไฟ)

1,098,200

คาใชจายในการจาง
เหมาดูแลรกัษาความ
สะอาด

108,000

คาใชจายในการจาง
เหมาทาํความสะอาด

108,000

คาใชจายในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดาํเนินการขนยายและ
ฝงักลบขยะ

3,000,000

คาใชจายในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดาํเนินการดูแลตลาด

936,000

คาใชจายในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดาํเนินการดูแลอาคาร
ศูนยอาหาร

792,000

คาใชจายในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดูแลจดัการบอนํ้า
บาํบดัปฏกิูล

216,000

คาใชจายในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดูแลระบบและการ
จดัการโรงฆาสตัว

432,000

คาใชจายในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดูแลอาคารกกัสตัว

108,000

คาใชจายในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
รกัษาความสะอาดภาย
ในชุมชน

1,620,000

คาใชจายในการจาง
เหมารกัษาความ
ปลอดภยั

1,176,000

คาใชจายในการจาง
เหมาแรงงาน บุคคล
ภายนอก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน คาใชสอย

คาเชาทีด่นิของการ
รถไฟ (ตลาดรถไฟ)

1,098,200

คาใชจายในการจาง
เหมาดูแลรกัษาความ
สะอาด

108,000

คาใชจายในการจาง
เหมาทาํความสะอาด

108,000

คาใชจายในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดาํเนินการขนยายและ
ฝงักลบขยะ

3,000,000

คาใชจายในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดาํเนินการดูแลตลาด

936,000

คาใชจายในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดาํเนินการดูแลอาคาร
ศูนยอาหาร

792,000

คาใชจายในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดูแลจดัการบอนํ้า
บาํบดัปฏกิูล

216,000

คาใชจายในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดูแลระบบและการ
จดัการโรงฆาสตัว

432,000

คาใชจายในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดูแลอาคารกกัสตัว

108,000

คาใชจายในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
รกัษาความสะอาดภาย
ในชุมชน

1,620,000

คาใชจายในการจาง
เหมารกัษาความ
ปลอดภยั

1,176,000

คาใชจายในการจาง
เหมาแรงงาน บุคคล
ภายนอก

216,000 216,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน คาใชสอย

คาใชจายในการจาง
เหมาเอกชนดูแลรกัษา
สวนสาธารณะของ
เทศบาล

2,803,600

คาใชจายสาํหรบั
สาํรวจขอมูลจาํนวน
สตัว  และขี้นทะเบียน
สตัวตามโครงการสตัว
ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนขับาฯ

15,000

คาประกนัภยัรถยนต

โครงการจางวทิยากร
ปฏบิตัหินาทีค่รูสอนอสิ
ลามศกึษา

โครงการจางเหมางาน
รกัษาความปลอดภยั
โรงเรียนเทศบาล

โครงการจางเหมาทาํ
ความสะอาด (นกัการ
ภารโรง)

โครงการจางเหมา
บุคคลปฏบิตัหินาทีง่าน
บนัทกึขอมูลและ
พฒันาระบบ
สารสนเทศ

108,000

โครงการจางเหมาเฝ า
ระวงัความปลอดภยั
สาํนกังานเทศบาล

โครงการจางเหมา
เอกชนดูแลรกัษาความ
สะอาดบรเิวณโดยรอบ
สนามกีฬามหาราช

752,000

รายจายเกีย่วกบัการรบัรอง
และพิธีการ

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการ
ปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน คาใชสอย

คาใชจายในการจาง
เหมาเอกชนดูแลรกัษา
สวนสาธารณะของ
เทศบาล

2,803,600

คาใชจายสาํหรบั
สาํรวจขอมูลจาํนวน
สตัว  และขี้นทะเบียน
สตัวตามโครงการสตัว
ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนขับาฯ

15,000

คาประกนัภยัรถยนต 30,000 30,000

โครงการจางวทิยากร
ปฏบิตัหินาทีค่รูสอนอสิ
ลามศกึษา

236,160 236,160

โครงการจางเหมางาน
รกัษาความปลอดภยั
โรงเรียนเทศบาล

672,000 672,000

โครงการจางเหมาทาํ
ความสะอาด (นกัการ
ภารโรง)

756,000 756,000

โครงการจางเหมา
บุคคลปฏบิตัหินาทีง่าน
บนัทกึขอมูลและ
พฒันาระบบ
สารสนเทศ

108,000

โครงการจางเหมาเฝ า
ระวงัความปลอดภยั
สาํนกังานเทศบาล

270,000 270,000

โครงการจางเหมา
เอกชนดูแลรกัษาความ
สะอาดบรเิวณโดยรอบ
สนามกีฬามหาราช

752,000

รายจายเกีย่วกบัการรบัรอง
และพิธีการ

200,000 200,000

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการ
ปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน คาใชสอย

คากจิกรรมพฒันา
คุณภาพผูเรียน

คากจิกรรมพฒันาผู
เรียน (ศูนยพฒันาเด็ก
เล็ก)

คาเครือ่งแบบนกัเรียน

คาเครือ่งแบบนกัเรียน 
(ศูนยพฒันาเด็กเล็ก)

คาจดัการเรียนการส
อน

คาจดัการเรียนการ
สอน (รายหวั)

คาใชจายโครงการ
รณรงคแกไขปญัหายา
เสพตดิ

คาใชจายโครงการวนั
เทศบาล

คาใชจายโครงการสง
เสรมิและพฒันางาน
สุขาภบิาลอาหาร 
พฒันาแผงลอย 
จาํหนายอาหารใหถูก
หลกัสุขาภบิาล

116,100

คาใชจายจดังาน
เทศกาลอาหารจานเด็ด

900,000

คาใชจายตามโครงการ
ถนนคนเดนิ

100,000

คาใชจายตามโครงการ
ลดคดัแยกขยะมูลฝอย

200,000

คาใชจายตามโครงการ
อบรมจดัระเบียบผู
ประกอบการกจิการที่
เป็นอนัตรายตอ
สุขภาพ

13,600

คาใชจายในการเดนิ
ทางไปราชการ

50,000 90,000 95,000 30,000 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน คาใชสอย

คากจิกรรมพฒันา
คุณภาพผูเรียน

1,835,880 1,835,880

คากจิกรรมพฒันาผู
เรียน (ศูนยพฒันาเด็ก
เล็ก)

301,860 301,860

คาเครือ่งแบบนกัเรียน 1,276,050 1,276,050

คาเครือ่งแบบนกัเรียน 
(ศูนยพฒันาเด็กเล็ก)

210,600 210,600

คาจดัการเรียนการส
อน

1,193,400 1,193,400

คาจดัการเรียนการ
สอน (รายหวั)

7,707,300 7,707,300

คาใชจายโครงการ
รณรงคแกไขปญัหายา
เสพตดิ

200,000 200,000

คาใชจายโครงการวนั
เทศบาล

100,000 100,000

คาใชจายโครงการสง
เสรมิและพฒันางาน
สุขาภบิาลอาหาร 
พฒันาแผงลอย 
จาํหนายอาหารใหถูก
หลกัสุขาภบิาล

116,100

คาใชจายจดังาน
เทศกาลอาหารจานเด็ด

900,000

คาใชจายตามโครงการ
ถนนคนเดนิ

100,000

คาใชจายตามโครงการ
ลดคดัแยกขยะมูลฝอย

200,000

คาใชจายตามโครงการ
อบรมจดัระเบียบผู
ประกอบการกจิการที่
เป็นอนัตรายตอ
สุขภาพ

13,600

คาใชจายในการเดนิ
ทางไปราชการ

1,000,000 130,000 630,000 2,105,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน คาใชสอย

คาใชจายในการปรบั
ปรุงหลกัสูตรสถาน
ศกึษา

คาใชจายในการฝึก
อบรมและศกึษาดูงาน

คาใชจายในการ
พฒันาขาราชการครู
ในสงักดัองคกร
ปกครองสวนทองถิน่

คาใชจายในการ
พฒันาปรบัปรุงหลกั
สูตร/สือ่การเรียนการ
สอนวชิาอสิลาม
ศกึษา/พุทธศาสนาใน
หลกัสูตรการศกึษาข ัน้
พื้นฐาน

คาใชจายในการ
พฒันาปรบัปรุงหอง
สมุดโรงเรียน

คาใชจายในการ
พฒันาหลกัสูตรอสิลาม
ศกึษา (มุตะ
วซัซีเฏาะห) และสือ่
การเรียนการสอนใน
สถานศกึษาทีจ่ดัการ
ศกึษาหลกัสูตรผสม
ผสาน

คาใชจายในการ
พฒันาแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน

คาใชจายในการ
รณรงคป องกนัยาเสพ
ตดิในสถานศกึษา

คาใชจายในการ
รณรงคป องกนัโรคพิษ
สุนขับา ตามโครงการ
สตัวปลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนขับาฯ

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน คาใชสอย

คาใชจายในการปรบั
ปรุงหลกัสูตรสถาน
ศกึษา

80,000 80,000

คาใชจายในการฝึก
อบรมและศกึษาดูงาน

218,000 218,000

คาใชจายในการ
พฒันาขาราชการครู
ในสงักดัองคกร
ปกครองสวนทองถิน่

507,000 507,000

คาใชจายในการ
พฒันาปรบัปรุงหลกั
สูตร/สือ่การเรียนการ
สอนวชิาอสิลาม
ศกึษา/พุทธศาสนาใน
หลกัสูตรการศกึษาข ัน้
พื้นฐาน

600,000 600,000

คาใชจายในการ
พฒันาปรบัปรุงหอง
สมุดโรงเรียน

400,000 400,000

คาใชจายในการ
พฒันาหลกัสูตรอสิลาม
ศกึษา (มุตะ
วซัซีเฏาะห) และสือ่
การเรียนการสอนใน
สถานศกึษาทีจ่ดัการ
ศกึษาหลกัสูตรผสม
ผสาน

300,000 300,000

คาใชจายในการ
พฒันาแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน

200,000 200,000

คาใชจายในการ
รณรงคป องกนัยาเสพ
ตดิในสถานศกึษา

175,000 175,000

คาใชจายในการ
รณรงคป องกนัโรคพิษ
สุนขับา ตามโครงการ
สตัวปลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนขับาฯ

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน คาใชสอย

คาใชจายในการเลือก
ต ัง้

คาใชจายในการสง
เสรมิการจดักระบวน
การเรียนการสอนการ
บรหิารตามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง "สถานศกึษา
พอเพียง" สู "ศูนยการ
เรียนรูตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอ
เพียง"

คาใชจายในการสง
เสรมิกจิกรรมรกัการ
อานในสถานศกึษา

คาใชจายในการสง
เสรมิองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ทีจ่ดัทาํ
แผนพฒันาการศกึษา
ดีเดน

คาใชจายในการสราง
ภูมคิุมกนัยาเสพตดิ
เด็กและเยาวชนนอก
สถานศกึษา

คาใชจายในกจิกรรม
ของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเทีย่วใน
สถานศกึษาสงักดั
องคกรปกครองสวน
ทองถิน่

คาใชจายในโครงการ
จดันิทรรศการทาง
วชิาการและแสดงผล
งานนกัเรียนกลุม
โรงเรียนเทศบาลระดบั
ภาคและระดบัประเทศ

คาใชจายในโครงการ
จดันิทรรศการและแขง
ขนัทกัษะทางวชิาการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน คาใชสอย

คาใชจายในการเลือก
ต ัง้

1,500,000 1,500,000

คาใชจายในการสง
เสรมิการจดักระบวน
การเรียนการสอนการ
บรหิารตามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง "สถานศกึษา
พอเพียง" สู "ศูนยการ
เรียนรูตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอ
เพียง"

400,000 400,000

คาใชจายในการสง
เสรมิกจิกรรมรกัการ
อานในสถานศกึษา

200,000 200,000

คาใชจายในการสง
เสรมิองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ทีจ่ดัทาํ
แผนพฒันาการศกึษา
ดีเดน

450,000 450,000

คาใชจายในการสราง
ภูมคิุมกนัยาเสพตดิ
เด็กและเยาวชนนอก
สถานศกึษา

200,000 200,000

คาใชจายในกจิกรรม
ของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเทีย่วใน
สถานศกึษาสงักดั
องคกรปกครองสวน
ทองถิน่

200,000 200,000

คาใชจายในโครงการ
จดันิทรรศการทาง
วชิาการและแสดงผล
งานนกัเรียนกลุม
โรงเรียนเทศบาลระดบั
ภาคและระดบัประเทศ

350,000 350,000

คาใชจายในโครงการ
จดันิทรรศการและแขง
ขนัทกัษะทางวชิาการ

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน คาใชสอย

คาใชจายในโครงการ
พฒันาตลาดสดนาซื้อ

60,000

คาใชจายอนิเตอรเน็ต
โรงเรียนระบบ ADSL

คาใชาจายอนิเตอรเน็ต
โรงเรียนระบบ 
Wireless  Fidelity : 
WiFi

คาปจัจยัพื้นฐาน
สาํหรบัเด็กนกัเรียน
ยากจน

คาปจัจยัพื้นฐาน
สาํหรบันกัเรียนยากจน 
 ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน

คาวสัดุทีเ่กีย่วกบัการ
ปฏบิตัศิาสนกจิ/แบบ
เรียนสาํหรบัสถาน
ศกึษาทีจ่ดัการศกึษา
แบบผสมผสานระวาง
หลกัสูตรการศกึษาข ัน้
พื้นฐานและหลกัสูตร
อสิลามศกึษา (อสิลาม
ตอนกลาง/มุตะ
วซัซีเฎาะห ม.1-3)

คาวสัดุสงเสรมิการ
เรียนรูภาษาไทย

คาหนงัสือเรียน

คาหนงัสือเรียน (ศูนย
พฒันาเด็กเล็ก)

คาอาหารกลางวนั

คาอาหารกลางวนัเด็ก
นกัเรียนโรงเรียน
สงักดัเทศบาล

คาอาหารกลางวนัเด็ก
ศูนยพฒันาเด็กเล็ก

คาอุปกรณการเรียน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน คาใชสอย

คาใชจายในโครงการ
พฒันาตลาดสดนาซื้อ

60,000

คาใชจายอนิเตอรเน็ต
โรงเรียนระบบ ADSL

38,400 38,400

คาใชาจายอนิเตอรเน็ต
โรงเรียนระบบ 
Wireless  Fidelity : 
WiFi

28,800 28,800

คาปจัจยัพื้นฐาน
สาํหรบัเด็กนกัเรียน
ยากจน

908,000 908,000

คาปจัจยัพื้นฐาน
สาํหรบันกัเรียนยากจน 
 ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน

339,000 339,000

คาวสัดุทีเ่กีย่วกบัการ
ปฏบิตัศิาสนกจิ/แบบ
เรียนสาํหรบัสถาน
ศกึษาทีจ่ดัการศกึษา
แบบผสมผสานระวาง
หลกัสูตรการศกึษาข ัน้
พื้นฐานและหลกัสูตร
อสิลามศกึษา (อสิลาม
ตอนกลาง/มุตะ
วซัซีเฎาะห ม.1-3)

377,000 377,000

คาวสัดุสงเสรมิการ
เรียนรูภาษาไทย

80,000 80,000

คาหนงัสือเรียน 2,075,000 2,075,000

คาหนงัสือเรียน (ศูนย
พฒันาเด็กเล็ก)

140,400 140,400

คาอาหารกลางวนั 1,508,000 1,508,000

คาอาหารกลางวนัเด็ก
นกัเรียนโรงเรียน
สงักดัเทศบาล

12,936,000 12,936,000

คาอาหารกลางวนัเด็ก
ศูนยพฒันาเด็กเล็ก

3,439,800 3,439,800

คาอุปกรณการเรียน 1,236,440 1,236,440
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน คาใชสอย

คาอุปกรณการเรียน 
(ศูนยพฒันาเด็กเล็ก)

โครงการการแขงขนั
บาสเกตบอล

150,000

โครงการการแขงขนั
ปนัจกัสีลตั

250,000

โครงการแขงขนักีฬา - 
กรีฑา องคกรปกครอง
สวนทองถิน่แหง
ประเทศไทยระดบัภาค
ใต และระดบัประเทศ

1,000,000

โครงการแขงขนั
กีฬา-กรีฑา กลุม
โรงเรียนเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

100,000

โครงการแขงขนักีฬา
เซปกัตะกรอ

70,000

โครงการแขงขนักีฬา
เปตอง

80,000

โครงการแขงขนัฟุุตบ
อลสานสมัพนัธ เทศ
บาลเมืองสุุไหงโก-ลก 
คพั

300,000

โครงการแขงขนัเรือ
ยอกอง

300,000

โครงการจดัการแขง
ขนักีฬาชุมชนสมัพนัธ
ตานภยัยาเสพตดิ

200,000

โครงการจดัการเรียนรู
ภาษาตางประเทศสู
สากล (ภาษาจีน)

โครงการจดังานเฉลมิ
พระเกียรตสิมเด็จพระ
นางเจาสริกิติิ ์ พระ
บรมราชนิีนาถ เนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา ประจาํปี 
2562

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน คาใชสอย

คาอุปกรณการเรียน 
(ศูนยพฒันาเด็กเล็ก)

140,400 140,400

โครงการการแขงขนั
บาสเกตบอล

150,000

โครงการการแขงขนั
ปนัจกัสีลตั

250,000

โครงการแขงขนักีฬา - 
กรีฑา องคกรปกครอง
สวนทองถิน่แหง
ประเทศไทยระดบัภาค
ใต และระดบัประเทศ

1,000,000

โครงการแขงขนั
กีฬา-กรีฑา กลุม
โรงเรียนเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

100,000

โครงการแขงขนักีฬา
เซปกัตะกรอ

70,000

โครงการแขงขนักีฬา
เปตอง

80,000

โครงการแขงขนัฟุุตบ
อลสานสมัพนัธ เทศ
บาลเมืองสุุไหงโก-ลก 
คพั

300,000

โครงการแขงขนัเรือ
ยอกอง

300,000

โครงการจดัการแขง
ขนักีฬาชุมชนสมัพนัธ
ตานภยัยาเสพตดิ

200,000

โครงการจดัการเรียนรู
ภาษาตางประเทศสู
สากล (ภาษาจีน)

3,600,000 3,600,000

โครงการจดังานเฉลมิ
พระเกียรตสิมเด็จพระ
นางเจาสริกิติิ ์ พระ
บรมราชนิีนาถ เนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา ประจาํปี 
2562

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน คาใชสอย

โครงการจดังานเมาลดิ
สมัพนัธ

100,000

โครงการจดังานวนั
เฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหวั
มหาวชริาลงกรณ บดนิ
ทรเทพยวรางกูร

200,000

โครงการจดังานวนั
เด็กแหงชาติ

200,000

โครงการจดังานวนั
ปิยมหาราช

1,000

โครงการจดังานวนัพอ
แหงชาติ

50,000

โครงการจดังานวนั
อนุรกัษมรดกไทย

300,000

โครงการจดังานอา
ซูรอสมัพนัธ

100,000

โครงการจดัทาํแผน
ชุมชน

100,000

โครงการจดัสงเยาวชน 
ประชาชน เขารวมการ
แขงขนัและการ
ประกวดในกจิกรรม
ตางๆ

250,000

โครงการถนนสาย
วฒันธรรม

150,000

โครงการบรรพชา
สามเณรและบวชศีลจา
รณิีภาคฤดูรอน 
ประจาํปี 2562

100,000

โครงการประเพณีชกั
พระ

300,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

580,000

โครงการประเพณี
สงกรานต

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน คาใชสอย

โครงการจดังานเมาลดิ
สมัพนัธ

100,000

โครงการจดังานวนั
เฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหวั
มหาวชริาลงกรณ บดนิ
ทรเทพยวรางกูร

200,000

โครงการจดังานวนั
เด็กแหงชาติ

200,000

โครงการจดังานวนั
ปิยมหาราช

1,000

โครงการจดังานวนัพอ
แหงชาติ

50,000

โครงการจดังานวนั
อนุรกัษมรดกไทย

300,000

โครงการจดังานอา
ซูรอสมัพนัธ

100,000

โครงการจดัทาํแผน
ชุมชน

100,000

โครงการจดัสงเยาวชน 
ประชาชน เขารวมการ
แขงขนัและการ
ประกวดในกจิกรรม
ตางๆ

250,000

โครงการถนนสาย
วฒันธรรม

150,000

โครงการบรรพชา
สามเณรและบวชศีลจา
รณิีภาคฤดูรอน 
ประจาํปี 2562

100,000

โครงการประเพณีชกั
พระ

300,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

580,000

โครงการประเพณี
สงกรานต

250,000

วนัทีพ่ิมพ : 1/10/2561  11:32:01 หนา : 20/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน คาใชสอย

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและ
จรยิธรรมแกเยาวชน

70,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทศันศกึษาดูงานของ
กลุมพลงัมวลชนตาง ๆ

930,000

โครงการพฒันาการ
จดัการศกึษาโดยใช
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพฒันาทองถิน่ 
(SBMLD)

โครงการพฒันา
ศกัยภาพบทบาทแกน
นําสตรี

70,000

โครงการพฒันา
ศกัยภาพผูพิการ

50,000

โครงการพฒันาอาชีพ
และแกไขปญัหาความ
ยากจนตามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง

800,000

โครงการมอบ
ประกาศนียบตัรนกั
เรียนสงักดัโรงเรียน
เทศบาล

โครงการวนัตรุษจีน 480,000

โครงการวนัอาฬห
บูชา/วนัเขาพรรษา

250,000

โครงการสงทายปีเกา - 
ตอนรบัปีใหม

350,000

โครงการสงเสรมิการ
ปฏบิตัศิาสนกจิใน
เดือนรอมฎอน

200,000

โครงการสงเสรมิ
กจิกรรมเด็กและ
เยาวชน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน คาใชสอย

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและ
จรยิธรรมแกเยาวชน

70,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทศันศกึษาดูงานของ
กลุมพลงัมวลชนตาง ๆ

930,000

โครงการพฒันาการ
จดัการศกึษาโดยใช
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพฒันาทองถิน่ 
(SBMLD)

3,000,000 3,000,000

โครงการพฒันา
ศกัยภาพบทบาทแกน
นําสตรี

70,000

โครงการพฒันา
ศกัยภาพผูพิการ

50,000

โครงการพฒันาอาชีพ
และแกไขปญัหาความ
ยากจนตามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง

800,000

โครงการมอบ
ประกาศนียบตัรนกั
เรียนสงักดัโรงเรียน
เทศบาล

50,000 50,000

โครงการวนัตรุษจีน 480,000

โครงการวนัอาฬห
บูชา/วนัเขาพรรษา

250,000

โครงการสงทายปีเกา - 
ตอนรบัปีใหม

350,000

โครงการสงเสรมิการ
ปฏบิตัศิาสนกจิใน
เดือนรอมฎอน

200,000

โครงการสงเสรมิ
กจิกรรมเด็กและ
เยาวชน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

โครงการสงเสรมิและ
พฒันาการจดัการเรียน
การสอนในโรงเรียน
เทศบาล

โครงการสืบสาน
วฒันธรรมไทย - 
มาเลเซีย

700,000

โครงการอนุบาลสราง
สรรค

โครงการอนุรกัษ
วฒันธรรมภูมปิญัญา
ทองถิน่ (สมโภชศาล
เจาแมโตะโมะ)

100,000

สือ่การเรียนการสอน
เชงิสญัลกัษณของ
ความเป็นชาติ

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 20,000 5,000 10,000 495,000 50,000

คาวสัดุ

วสัดุเครือ่งแตงกาย 156,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง 10,000 570,000 60,000

วสัดุคอมพิวเตอร 25,000 50,000 75,000

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 3,000 5,000 1,100,000 40,000

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ 300,000 90,000 3,200,000 110,000

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ

วสัดุงานบานงานครวั 10,000 6,000 363,000 20,000

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการ
แพทย

2,000 5,000 110,000

คาอาหารเสรมิ (นม)

วสัดุการเกษตร 300,000 108,000

วสัดุกอสราง 20,000 120,000 10,000 1,730,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร 2,000 2,000 11,000 10,000

วสัดุสาํนกังาน 50,000 76,000 200,000 95,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

โครงการสงเสรมิและ
พฒันาการจดัการเรียน
การสอนในโรงเรียน
เทศบาล

9,216,000 9,216,000

โครงการสืบสาน
วฒันธรรมไทย - 
มาเลเซีย

700,000

โครงการอนุบาลสราง
สรรค

100,000 100,000

โครงการอนุรกัษ
วฒันธรรมภูมปิญัญา
ทองถิน่ (สมโภชศาล
เจาแมโตะโมะ)

100,000

สือ่การเรียนการสอน
เชงิสญัลกัษณของ
ความเป็นชาติ

40,000 40,000

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 200,000 110,000 210,000 1,100,000

คาวสัดุ

วสัดุเครือ่งแตงกาย 60,000 5,000 221,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง 70,000 115,000 120,000 945,000

วสัดุคอมพิวเตอร 80,000 7,000 320,000 557,000

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 10,000 20,000 16,000 1,194,000

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ 400,000 235,000 360,000 4,695,000

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 100,000 100,000

วสัดุงานบานงานครวั 40,000 10,000 54,000 503,000

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการ
แพทย

117,000

คาอาหารเสรมิ (นม) 10,876,400 10,876,400

วสัดุการเกษตร 10,000 418,000

วสัดุกอสราง 40,000 10,000 20,000 1,950,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 455,000 490,000

วสัดุสาํนกังาน 100,000 20,000 950,000 1,491,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

คาวสัดุ วสัดุอืน่ 5,000

คาสาธารณูปโภค

คาบรกิารสือ่สารและโทร
คมนาคม

13,000 18,000 10,000

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 50,000 5,000 340,000 220,000

คาไฟฟ า 100,000 45,000 2,484,000 750,000

คาบรกิารไปรษณีย

คาบรกิารโทรศพัท 12,000 15,000 16,000

งบลงทุน คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

เกาอี้

เกาอี้ทาํงาน 8,700

เกาอี้ประชุม

เกาอี้พลาสตกิ 30,000

เครือ่งโทรศพัท

เครือ่งโทรสาร 18,000

เครือ่งปรบัอากาศ 17,000

ช ัน้วางของ

ช ัน้วางเอกสารไม

ตูกระจกบานเลือ่น

ตูเก็บเสื้อผา

ตูโชวตดิผนงั

ตูลิน้ชกัเหล็ก

ตูเหล็ก 7,600

ตูเหล็ก 2 บาน

โตะคอมพิวเตอร 7,200

โตะพรอมเกาอี้ 7,000

ครุภณัฑคอมพิวเตอร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

คาวสัดุ วสัดุอืน่ 100,000 10,000 115,000

คาสาธารณูปโภค

คาบรกิารสือ่สารและโทร
คมนาคม

18,000 10,000 88,000 157,000

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 700,000 10,000 55,000 1,380,000

คาไฟฟ า 2,500,000 72,000 415,000 6,366,000

คาบรกิารไปรษณีย 70,000 70,000

คาบรกิารโทรศพัท 15,000 5,000 86,000 149,000

งบลงทุน คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

เกาอี้ 5,000 5,000

เกาอี้ทาํงาน 8,700

เกาอี้ประชุม 3,600 3,600

เกาอี้พลาสตกิ 30,000

เครือ่งโทรศพัท 1,500 1,500

เครือ่งโทรสาร 18,000

เครือ่งปรบัอากาศ 194,400 211,400

ช ัน้วางของ 8,000 8,000

ช ัน้วางเอกสารไม 2,000 2,000

ตูกระจกบานเลือ่น 54,000 54,000

ตูเก็บเสื้อผา 40,000 40,000

ตูโชวตดิผนงั 10,000 10,000

ตูลิน้ชกัเหล็ก 14,000 14,000

ตูเหล็ก 7,600

ตูเหล็ก 2 บาน 55,000 55,000

โตะคอมพิวเตอร 7,200

โตะพรอมเกาอี้ 7,000

ครุภณัฑคอมพิวเตอร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน คาครุภณัฑ

เครือ่งคอมพิวเตอร 44,000 32,000

เครือ่งคอมพิวเตอร
โนตบุก

เครือ่งพิมพชนิด
เลเซอร

10,000

เครือ่งพิมพแบบฉีด
หมกึพรอมตดิต ัง้ถงั
หมกึพิมพ

8,600

เครือ่งสาํรองไฟ

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 7,500 5,000

ครุภณัฑการศกึษา

ชุดโตะ - เกาอี้อนุบาล

ครุภณัฑงานบานงานครวั

อางลางจาน

ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ

ลาํโพงกระจายเสียง

ครุภณัฑกีฬา

เครือ่งเลนสนาม

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ

10,000 30,000 20,000 2,310,000 90,000

ครุภณัฑวทิยาศาสตรหรือ
การแพทย

เครือ่งช ั่งนํ้าหนกั

ชุดอุปกรณยงิยาสลบ
สาํหรบัสตัว

53,500

ครุภณัฑยานพาหนะและขน
สง

รถยนตบรรทุกแบบ
กระบะเททาย

1,980,000

เรืออลูมเินียมทองแบน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั่วไป

รวม

งบลงทุน คาครุภณัฑ

เครือ่งคอมพิวเตอร 44,000 88,000 208,000

เครือ่งคอมพิวเตอร
โนตบุก

21,000 37,000 58,000

เครือ่งพิมพชนิด
เลเซอร

7,900 20,500 38,400

เครือ่งพิมพแบบฉีด
หมกึพรอมตดิต ัง้ถงั
หมกึพิมพ

8,600

เครือ่งสาํรองไฟ 5,000 5,000

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 5,000 2,500 20,000

ครุภณัฑการศกึษา

ชุดโตะ - เกาอี้อนุบาล 85,000 85,000

ครุภณัฑงานบานงานครวั

อางลางจาน 3,500 3,500

ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ

ลาํโพงกระจายเสียง 48,000 48,000

ครุภณัฑกีฬา

เครือ่งเลนสนาม 43,000 43,000

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ

500,000 150,000 3,110,000

ครุภณัฑวทิยาศาสตรหรือ
การแพทย

เครือ่งช ั่งนํ้าหนกั 20,000 20,000

ชุดอุปกรณยงิยาสลบ
สาํหรบัสตัว

53,500

ครุภณัฑยานพาหนะและขน
สง

รถยนตบรรทุกแบบ
กระบะเททาย

1,980,000

เรืออลูมเินียมทองแบน 126,000 126,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑโรงงาน

ตูเชือ่มไฟฟ า 5,900

เลื่อ่ยโซยนต

ครุภณัฑโฆษณาและเผย
แพร

เครือ่งมลัตมิีเดีย
โปรเจคเตอร

จอโปรเจคเตอร แบบ
ขาต ัง้

โทรทศัน แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ 
Smart TV

คาที่ดินและสิ่งกอ
สราง

คากอสรางสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอสรางร ัว้
โรงเรียน โรงเรียน
เทศบาล 4

โครงการตดิต ัง้หลงัคา
ทางเดนิระหวางอาคาร
เรียน 1 และ 2 
โรงเรียนเทศบาล 2

โครงการทาสีอาคาร
กระดงังา โรงเรียน
เทศบาล 3

โครงการปรบัปรุงหอง
สุขา โรงเรียนเทศบาล 
1

โครงการปูพื้น
กระเบื้องรอบอาคาร
ศรีตรงั โรงเรียน
เทศบาล 3

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอสรางทอ
เหลีย่มฐานแผ ถนน
ประชาววิฒัน ซอย 4 
(หลงัวดัทานเอียด - 
บานเอื้ออาทร)

4,678,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั่วไป

รวม

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑโรงงาน

ตูเชือ่มไฟฟ า 5,900

เลื่อ่ยโซยนต 23,000 23,000

ครุภณัฑโฆษณาและเผย
แพร

เครือ่งมลัตมิีเดีย
โปรเจคเตอร

13,300 13,300

จอโปรเจคเตอร แบบ
ขาต ัง้

4,700 4,700

โทรทศัน แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ 
Smart TV

212,400 212,400

คาที่ดินและสิ่งกอ
สราง

คากอสรางสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอสรางร ัว้
โรงเรียน โรงเรียน
เทศบาล 4

923,000 923,000

โครงการตดิต ัง้หลงัคา
ทางเดนิระหวางอาคาร
เรียน 1 และ 2 
โรงเรียนเทศบาล 2

96,000 96,000

โครงการทาสีอาคาร
กระดงังา โรงเรียน
เทศบาล 3

450,000 450,000

โครงการปรบัปรุงหอง
สุขา โรงเรียนเทศบาล 
1

450,000 450,000

โครงการปูพื้น
กระเบื้องรอบอาคาร
ศรีตรงั โรงเรียน
เทศบาล 3

148,000 148,000

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอสรางทอ
เหลีย่มฐานแผ ถนน
ประชาววิฒัน ซอย 4 
(หลงัวดัทานเอียด - 
บานเอื้ออาทร)

4,678,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอ
สราง

โครงการกอสรางและ
ปรบัปรุงระบบระบาย
นํ้า ถนนประชาววิฒัน 
ซอย 4

199,000

โครงการกอสรางและ
ปรบัปรุงระบบระบาย
นํ้า ถนนประชาววิฒัน 
ซอย 8

60,000

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุง
ทีด่นิและสิง่กอสราง

10,000 50,000 1,610,000 10,000

คาใชจายในการปรบั
ปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงนิอุดหนุนเอกชน

เงนิอุดหนุนสาํหรบั
การดาํเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดาํรดิานสาธารณ
สุข

560,000

เงนิอุดหนุนสาํหรบั
สนบัสนุนการดาํเนิน
งานของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู
บาน

420,000

เงนิอุดหนุนสวนราชการ

เงนิอุดหนุนคาอาหาร
กลางวนั โรงเรียนบาน
สุไหงโก-ลก

รวม 57,883,320 1,897,400 2,704,200 6,571,000 7,282,300 72,881,150 1,361,400 12,790,840
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั่วไป

รวม

งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอ
สราง

โครงการกอสรางและ
ปรบัปรุงระบบระบาย
นํ้า ถนนประชาววิฒัน 
ซอย 4

199,000

โครงการกอสรางและ
ปรบัปรุงระบบระบาย
นํ้า ถนนประชาววิฒัน 
ซอย 8

60,000

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุง
ทีด่นิและสิง่กอสราง

30,000 100,000 1,810,000

คาใชจายในการปรบั
ปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

600,000 600,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงนิอุดหนุนเอกชน

เงนิอุดหนุนสาํหรบั
การดาํเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดาํรดิานสาธารณ
สุข

560,000

เงนิอุดหนุนสาํหรบั
สนบัสนุนการดาํเนิน
งานของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู
บาน

420,000

เงนิอุดหนุนสวนราชการ

เงนิอุดหนุนคาอาหาร
กลางวนั โรงเรียนบาน
สุไหงโก-ลก

6,960,000 6,960,000

รวม 203,494,790 9,768,000 39,574,500 416,208,900
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