สารบัญ
หนา
สวนที่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คําแถลง : รายละเอียดคําแถลง
คําแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ
คําแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจาย
สวนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบงตามด#าน
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบงแผนงาน
บันทึกหลักการและเหตุผล : เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป( 2562
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจาย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย
@ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งานบริหารงานคลัง
@ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งานป3องกันภัยฝ6ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
@ แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ
@ แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
งานศูนย?บริการสาธารณสุข
@ แผนงานสังคมสงเคราะห4
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห?
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@ แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟ3าถนน
งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
งานบําบัดน้ําเสีย
@ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข#มแข็งของชุมชน
@ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท#องถิ่น
@ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งานกอสร#างโครงสร#างพื้นฐาน
@ แผนงานการพาณิชย4
งานโรงฆาสัตว?
@ งบกลาง
งบกลาง
สวนที่ 3 งบประมาณรายจายเฉพาะการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
@ รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
@ รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสง
@ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล
@ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล
@ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
กิจการสถานีขนสง
@ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
กิจการสถานีขนสง
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สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

1
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล
บัดนี้ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรี จะได#เสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป(ตอสภาเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้นายกเทศมนตรี จึงขอชี้แจงให#ทานประธานสภาและสภาชิกทุก
ทานได# ทราบถึ งสถานะการคลัง ตลอดจนหลั กการและนโยบายการดํ าเนินการในป( งบประมาณ พ.ศ.2562
ดังตอไปนี้
1. สถานการณ4คลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในป(งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มี
สถานะการเงิน ดังนี้
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 รายการกันเงินไว#แบบกอหนี้ผูกพันและยังไมได#เบิกจาย
จํานวน 1 โครงการ รวม 4,681,100 บาท
1.15 รายการที่ได#กันเงินไว#โดยยังไมได#กอหนีผ้ ูกพัน จํานวน 9 โครงการ
รวม 21,394,580 บาท
1.1.6 เงินกู#คงค#าง 54,500,000 บาท
2 การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2561
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 336,612,537.33 บาท ประกอบด#วย
หมวดภาษีอากร
14,046,870.95 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
3,632,863.42 บาท
หมวดรายได#จากทรัพย?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

2
(3) รายจายจริง 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
รายจายอื่น
บาท
งบเงินอุดหนุน
6,891,426.76 บาท
(4) รายจายทีจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค? 15,504,758.28 บาท
(5) เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค?ชดเชยรายได#
บาท
(6) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน#าที่ 22,039,000
บาท
(7) มีการจายเงินจากเงินกู# 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 รายจายจริง 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
ประเภทกิจการสถานีขนสง กิจการสถานีขนสง
ในป(งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 มีรายรับจริง
1,221,253.36 บาท รายจายจริง 1,114,037.09 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
1,282,394.36 บาท

3
คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
2.1 รายรับ
รายรับ
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได#จากทรัพย?สิน
หมวดรายได#จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย?
หมวดรายได#เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได#จากทุน
รวมรายไดจัดเก็บ
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองค4กรปกครองสวน
ทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองค4กรปกครอง
สวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองค4กรปกครองสวนทองถิ่น
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หน#าที่และภารกิจโอนเลือกทํา
เงินอุดหนุนชดเชยรายได#
เงินอุดหนุนทั่วไปด#านการศึกษา
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองค4กรปกครองสวน
ทองถิ่น
รวม

รายรับจริง
ป 2560

ประมาณการ
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

17,016,433.98
5,161,269.34
8,523,141.92
5,758,548.50
956,693.70
629,744.00
38,045,831.44

16,580,000
4,596,000
9,500,000
3,000,000
703,000
150,000
34,529,000

16,840,000
4,803,000
8,500,000
5,000,000
803,000
200,000
36,146,000

144,726,754.61
144,726,754.61

137,000,000
137,000,000

142,400,000
142,400,000

50,037,382.00

69,629,600

53,521,210

16,597,600.00
170,008,550.40
236,643,532.40

16,597,600
167,868,980
254,096,180

16,597,600
167,578,790
237,697,600

419,416,118.45

425,625,180

416,243,600

4
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
2.2 รายจาย
รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมจายจากงบประมาณ

รายจายจริง
ป 2560
44,463,851.29
151,452,292.20
108,612,047.39
51,389,416.07
2,990,000.00
8,011,408.58
366,919,015.53

ประมาณการ
ป 2561
51,608,380
189,840,280
139,003,980
33,372,200
11,780,000
425,604,840

ประมาณการ
ป 2562
57,883,320
196,232,890
138,189,390
15,963,300
7,940,000
416,208,900

สวนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

1
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2562 ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
หลักการ
ดาน
ก.งบประมาณรายจายทั่วไป
ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห?
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย?
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
ข. งบประมาณงบเฉพาะการ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการพาณิชย?
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม (บาท)
416,208,900
49,342,500
39,574,500
9,768,000
304,381,480
203,494,790
12,790,840
1,361,400
72,881,150
7,282,300
6,571,000
4,601,600
2,704,200
1,897,400
57,883,320
57,883,320
38,066,500
5,838,320
32,228,180
454,275,400

เหตุผล
เพื่อให#การบริหารงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได#แถลง
ไว#ตอสภาเทศบาลดําเนินการเปRนไปด#วยความเรียบร#อยและบรรลุตามวัตถุประสงค?ในแผนพัฒนาเทศบาลตลอด
ป(งบประมาณ พ.ศ.2562 จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป(งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อ
สมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาให#ความเห็นชอบตอไป

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบ

งาน

งบบุ ค ลากร

งานวางแผนสถิติและ
วิช าการ

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

18,160,500

1,778,000

9,198,000

29,136,500

6,155,900

0

0

6,155,900

12,004,600

1,778,000

9,198,000

22,980,600

งบดํา เนินงาน

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

คาวัสดุ

1,743,000

170,000

397,000

2,310,000

652,000

10,000

52,000

714,000

439,200

114,800

71,000

625,000

คาครุภณ
ั ฑ

339,200

114,800

71,000

525,000

คาทีด
่ ินและสิง่ กอสราง

100,000

0

0

100,000

25,447,700

2,542,800

11,584,000

39,574,500

เงินเดือน (ฝ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

คาสาธารณู ปโภค
งบลงทุน

รวม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบ

งาน

งบบุ ค ลากร

งานป องกันภัยฝ าย
พลเรือนและระงับ อัค คีภ ยั

งานเทศกิจ

รวม

1,006,000

5,275,000

6,281,000

1,006,000

5,275,000

6,281,000

งบดํา เนินงาน

717,000

2,089,000

2,806,000

คาตอบแทน

302,000

1,290,000

1,592,000

คาใชสอย

350,000

180,000

530,000

65,000

522,000

587,000

0

97,000

97,000

102,000

579,000

681,000

102,000

549,000

651,000

0

30,000

30,000

1,825,000

7,943,000

9,768,000

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

คาวัสดุ
คาสาธารณู ปโภค
งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
คาทีด
่ ินและสิง่ กอสราง
รวม

แผนงานการศึกษา
งบ

งาน

งบบุ ค ลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานระดับ กอนวัยเรียนและ
การศึกษา
ประถมศึกษา
11,718,700

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

งานระดับ มัธยมศึกษา

งานศึกษาไมกํา หนดระดับ

89,370,200

15,737,300

รวม

0

116,826,200

11,718,700

89,370,200

15,737,300

0

116,826,200

งบดํา เนินงาน

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

850,000

10,876,400

0

0

11,726,400

3,233,000

0

0

0

3,233,000

2,738,300

600,000

0

0

3,338,300

671,300

0

0

0

671,300

คาวัสดุ
คาสาธารณู ปโภค
งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
คาทีด
่ ินและสิง่ กอสราง

2,067,000

600,000

0

0

2,667,000

งบเงินอุด หนุ น

0

6,960,000

0

0

6,960,000

เงินอุดหนุน

0

6,960,000

0

0

6,960,000

21,590,000

146,024,640

20,936,150

14,944,000

203,494,790

รวม
แผนงานสาธารณสุข
งบ

งาน

งบบุ ค ลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข อื่น

งานศู นยบ ริการสาธารณ
สุข

รวม

2,057,440

1,162,480

1,444,920

4,664,840

2,057,440

1,162,480

1,444,920

4,664,840

งบดํา เนินงาน

827,000

5,387,900

682,000

6,896,900

คาตอบแทน

280,000

272,000

242,000

794,000

70,000

4,255,900

148,000

4,473,900

คาวัสดุ

285,000

60,000

288,000

633,000

คาสาธารณู ปโภค

192,000

800,000

4,000

996,000

98,000

53,800

97,300

249,100

คาครุภณ
ั ฑ

88,000

53,800

97,300

239,100

คาทีด
่ ินและสิง่ กอสราง

10,000

0

0

10,000

งบเงินอุด หนุ น

0

0

980,000

980,000

เงินอุดหนุน

0

0

980,000

980,000

2,982,440

6,604,180

3,204,220

12,790,840

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

คาใชสอย

งบลงทุน

รวม

แผนงานสังคมสงเคราะห
งบ

งาน

งบบุ ค ลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห

รวม

1,118,400

1,118,400

1,118,400

1,118,400

งบดํา เนินงาน

243,000

243,000

คาตอบแทน

163,000

163,000

80,000

80,000

1,361,400

1,361,400

คาใชสอย
รวม
แผนงานเคหะและชุ ม ชน
งบ

งาน

งบบุ ค ลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุ ม ชน

งานไฟฟ าถนน

งานสวนสาธารณะ

2,230,240

10,474,660

3,430,300

งานกํา จัด ขยะมู ลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
16,552,550

งานบํา บัด นํ้า เสีย

รวม

240,000

32,927,750

2,230,240

10,474,660

3,430,300

16,552,550

240,000

32,927,750

งบดํา เนินงาน

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

คาวัสดุ

291,000

3,085,500

623,500

3,585,000

100,000

7,685,000

คาสาธารณู ปโภค

303,000

0

2,430,000

124,000

0

2,857,000

165,300

6,842,900

900,000

2,980,000

20,000

10,908,200

165,300

1,105,900

100,000

2,980,000

10,000

4,361,200

งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
คาทีด
่ ินและสิง่ กอสราง
รวม

0

5,737,000

800,000

0

10,000

6,547,000

3,697,540

23,259,660

12,276,400

33,207,550

440,000

72,881,150

แผนงานสรา งความเขม แข็ งของชุ ม ชน
งบ

งาน งานสงเสริม และสนับ สนุ น
ความเขม แข็ งชุ ม ชน

งบบุ ค ลากร

รวม

2,683,600

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

2,683,600

2,683,600

2,683,600

งบดํา เนินงาน

4,504,000

4,504,000

คาตอบแทน

467,000

467,000

3,738,000

3,738,000

224,000

224,000

75,000

75,000

94,700

94,700

44,700

44,700

คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณู ปโภค
งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
คาทีด
่ ินและสิง่ กอสราง
รวม

50,000

50,000

7,282,300

7,282,300

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ

งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมทอง
ถิ่น

รวม

งบดํา เนินงาน

909,000

3,252,000

2,410,000

6,571,000

คาใชสอย

909,000

3,252,000

2,410,000

6,571,000

909,000

3,252,000

2,410,000

6,571,000

รวม
แผนงานอุต สาหกรรมและการโยธา
งบ

งาน งานกอสรา งโครงสรา งพื้น
ฐาน

งบบุ ค ลากร

รวม

1,956,200

1,956,200

1,956,200

1,956,200

งบดํา เนินงาน

718,000

718,000

คาตอบแทน

476,000

476,000

70,000

70,000

172,000

172,000

30,000

30,000

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

คาใชสอย
คาวัสดุ
งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
รวม

30,000

30,000

2,704,200

2,704,200

แผนงานการพาณิ ช ย
งบ

งาน

งานโรงฆา สัต ว

งบบุ ค ลากร

รวม

638,400

638,400

638,400

638,400

งบดํา เนินงาน

1,222,000

1,222,000

คาตอบแทน

120,000

120,000

คาใชสอย

617,000

617,000

คาวัสดุ

335,000

335,000

คาสาธารณู ปโภค

150,000

150,000

37,000

37,000

คาครุภณ
ั ฑ

27,000

27,000

คาทีด
่ ินและสิง่ กอสราง

10,000

10,000

1,897,400

1,897,400

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

งบลงทุน

รวม
แผนงานงบกลาง
งบ

งาน

งบกลาง
งบกลาง
รวม

งบกลาง

รวม

57,883,320

57,883,320

57,883,320

57,883,320

57,883,320

57,883,320

7
เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 และแก.ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้น
ไว. โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกและโดยความเห็นชอบของผู.วาราชการจังหวัดนราธิวาส
ข.อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ข.อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให.ใช.บงั คับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เปนต.นไป
ข.อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 454,275,400 บาท
ข.อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได.จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไปเปนจํานวนรวมทัง้ สิ้น 416,208,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได.ดังนี้
แผนงาน
ด*านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด*านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะหB
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร.างความเข.มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด*านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชยB
ด*านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม
49,342,500
39,574,500
9,768,000
304,381,480
203,494,790
12,790,840
1,361,400
72,881,150
7,282,300
6,571,000
4,601,600
2,704,200
1,897,400
57,883,320
57,883,320
416,208,900

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ป 2557
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงท%องที่
ภาษีป'าย
อากรการฆ+าสัตว0
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
ค+าธรรมเนียมโรงฆ+าสัตว0
ค+าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรงพักสัตว0
ค+าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค+าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ค+าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค+าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
ค+าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ประมาณการ
ป 2561 ยอดตาง
ป 2562
(%)

14,441,947.00
573,338.14
1,038,983.20
85,750.00
16,140,018.34

15,655,084.00
632,012.65
1,004,272.00
79,646.00
17,371,014.65

15,916,717.75
555,298.81
1,001,917.00
82,184.00
17,556,117.56

15,355,655.31
593,308.67
988,118.00
79,352.00
17,016,433.98

15,000,000
500,000
1,000,000
80,000
16,580,000

(1.01)
(2.24)
(0.82)
0.82
(1.04)

15,200,000
580,000
980,000
80,000
16,840,000

154,336.00
13,560.60
67,430.70
2,763,594.77
244,250.00

143,361.00
14,200.80
56,308.50
3,021,481.99
240,200.00

147,928.00
13,638.20
57,888.90
3,157,094.37
236,900.00

131,056.00
11,775.00
12,066.80
20,193.30
3,213,752.50
289,150.00

72,500
72,500
12,000
1,000
50,000
3,000,000
240,000

(0.81)
100.00
(0.55)
100.00
(0.96)
(6.65)
(3.16)

130,000
10,000
12,000
1,000
20,000
3,000,000
280,000

1

ป 2557
ค+าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ%งสถานที่
จําหน+ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ค+าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน
ค+าธรรมเนียมปBด โปรย ติดตั้งแผ+นประกาศหรือแผ+นปลิว
เพื่อการโฆษณา
ค+าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ค+าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน
ค+าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย0
ค+าปรับผู%กระผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค+าปรับผู%กระทําผิดกฎหมายและข%อบังคับท%องถิ่น
ค+าปรับการผิดสัญญา
ค+าใบอนุญาตประกอบการค%าสําหรับกิจการที่เปHน
อันตรายต+อสุขภาพ
ค+าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน+ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200
ตารางเมตร
ค+าใบอนุญาตจําหน+ายสินค%าในที่หรือทางสาธารณะ
ค+าใบอนุญาตใช%ตั้งตลาดเอกชน
ค+าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค+าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช%เครื่องขยายเสียง

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ประมาณการ
ป 2561 ยอดตาง
ป 2562
(%)

226,500.00
900.00

241,500.00
200.00

261,800.00
800.00

217,100.00
-

250,000
1,000

(3.27)
100.00

210,000
1,000

1,400.00
61,500.00
8,720.00
125,700.00
116,820.00
104,103.00

1,200.00
66,060.00
9,080.00
233,550.00
103,090.00
64,896.87

4,800.00
25,785.00
70,040.00
8,050.00
92,800.00
135,410.00
67,428.75

2,000.00
25,440.00
154,280.00
9,120.00
64,600.00
111,734.00
285,336.74

4,000
25,000
60,000
6,000
100,000
120,000
50,000

50.00
(1.73)
(2.77)
(12.28)
54.80
7.40
(29.91)

3,000
25,000
150,000
8,000
100,000
120,000
200,000

454,550.00

412,300.00

529,375.00

587,175.00

500,000

(14.85)

500,000

4,000.00
3,100.00
35,025.00

4,000.00
3,620.00
36,625.00

6,000.00
2,520.00
25,835.00

4,000.00
2,140.00
20,350.00

5,000
2,000
25,000

100.00
100.00
25.00
(6.54)
(1.72)

4,000
2,000
5,000
2,000
20,000
2

4,385,490.07

4,651,674.16

4,844,093.22

5,161,269.34

ประมาณการ
ป 2561 ยอดตาง
ป 2562
(%)
4,596,000 (6.94) 4,803,000

3,099,290.00
7,823,511.79
10,922,801.79

3,741,110.00
5,731,038.07
9,472,148.07

3,321,170.00
5,996,362.87
9,317,532.87

3,556,171.00
4,966,970.92
8,523,141.92

3,500,000
6,000,000
9,500,000

(1.58)
0.66
(0.27)

3,500,000
5,000,000
8,500,000

3,797,492.70
3,797,492.70

3,965,724.13
3,965,724.13

4,892,922.82
4,892,922.82

5,758,548.50
5,758,548.50

3,000,000
3,000,000

(13.17)
(13.17)

5,000,000
5,000,000

104,700.00
15,418.00
612,453.35
732,571.35

175,200.00
16,170.00
667,058.50
858,428.50

99,000.00
1,840.00
641,673.60
742,513.60

112,000.00
844,693.70
956,693.70

100,000
3,000
600,000
703,000

(10.71)
100.00
(17.13)
(16.07)

100,000
3,000
700,000
803,000

216,600.00
216,600.00

128,000.00
128,000.00

195,950.00
195,950.00

629,744.00
629,744.00

150,000
150,000

(68.24)
(68.24)

200,000
200,000

90,093,576.11
15,721,270.89

94,928,792.10
15,493,727.50

1,068,644.25
98,752,160.82
15,337,178.95

213,412.13
99,285,505.09
14,918,724.67

1,000,000
95,000,000
15,500,000

(6.28)
(1.29)
0.54

200,000
98,000,000
15,000,000

ป 2557
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได9จากทรัพย;สิน
ค+าเช+าหรือค+าบริการสถานที่
ดอกเบี้ยเงินฝาก
รวมหมวดรายได9จากทรัพย;สิน
หมวดรายได9จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย;
เงินช+วยเหลือจากสถานธนานุบาล
รวมหมวดรายได9จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย;
หมวดรายได9เบ็ดเตล็ด
ค+าขายแบบแปลน
ค+ารับรองสําเนาและถ+ายเอกสาร
รายได%เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวมหมวดรายได9เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได9จากทุน
ค+าขายทอดตลาดทรัพย0สิน
รวมหมวดรายได9จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค+าธรรมเนียมรถยนต0และล%อเลื่อน
ภาษีมูลค+าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลค+าเพิ่ม 1 ใน 9

ป 2558

ป 2559

ป 2560

3

ป 2557
ภาษีสุรา
7,700,572.52
ภาษีสรรสามิต
10,474,304.84
ค+าภาคหลวงแร+
290,730.68
ค+าภาคหลวงปBโตรเลียม
604,265.28
ค+าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
117,221.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 125,001,941.32
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน%าที่
และภารกิจถ+ายโอนเลือกทํา
129,586,222.00
เงินอุดหนุนทั่วไปด%านการศึกษา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 129,586,222.00
รวมทุกหมวด 290,783,137.57

ป 2558

ป 2559

ป 2560
8,680,657.10
20,919,362.25
340,687.48
270,602.89

ประมาณการ
ป 2561 ยอดตาง
ป 2562
(%)
8,000,000
(2.08)
8,500,000
16,000,000
(4.39) 20,000,000
200,000 (11.94)
300,000
300,000 10.86
300,000

8,687,513.43
14,966,102.64
233,921.52
429,668.69

8,556,508.44
18,405,120.18
279,228.75
291,027.97

915,133.00
135,654,858.88

1,710,428.00
144,400,297.36

97,803.00
1,000,000
144,726,754.61 137,000,000

2.25
100,000
(1.61) 142,400,000

129,579,449.00
129,579,449.00
301,681,297.39

149,541,835.00
101,462,077.98
251,003,912.98
432,953,340.41

66,634,982.00 86,227,200
170,008,550.40 167,868,980
236,643,532.40 254,096,180
419,416,118.45 425,625,180

5.23
70,118,810
(1.43) 167,578,790
0.45 237,697,600
(0.76) 416,243,600

4
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ประมาณการรายรับรวมทัง) สิ)น

416,243,600 บาท แยกเป็ น
รายได้จด
ั เก็บเอง

หมวดภาษี อากร

รวม

16,840,000 บาท

จํานวน

15,200,000 บาท

จํานวน

580,000 บาท

จํานวน

980,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รวม

4,803,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

3,000,000 บาท

จํานวน

280,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง ตํากว่าปี ทีแล้ว

จํานวน

210,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการตัง) สุสานและฌาปนสถาน

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

ภาษี โรงเรือนและทีดิน
ตัง) รับตามเกณฑ์ ก.ค.1 สูงกว่าปี ทีแล้ว
ภาษี บาํ รุงท้องที
ตัง) รับตามเกณฑ์ ก.ค.1 สูงกว่าปี ทีแล้ว
ภาษี ป้าย
ตัง) รับตามเกณฑ์ ก.ค.1 ตํากว่าปี ทีแล้ว
อากรการฆ่าสัตว์
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง เท่ากับปี ทีแล้ว
หมวดค่าธรรมเนี ยม ค่าปรับ และใบอนุ ญาต
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง สูงกว่าปี ทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง ตํากว่าปี ทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง เท่ากับปี ทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง เท่ากับปี ทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง ตํากว่าปี ทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง เท่ากับปี ทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง สูงกว่าปี ทีแล้ว

ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง เท่ากับปี ทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมปิ ด โปรย ติดตัง) แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง ตํากว่าปี ทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง เท่ากับปี ทีแล้ว
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จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตัง) สถานทีจําหน่ ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว
หรือพื)นทีใด ซึงมีพื)นทีเกิน 200 ตารางเมตร
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง สูงกว่าปี ทีแล้ว

จํานวน

4,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจําหน่ ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

8,500,000 บาท

ค่าเช่าหรือบริการสถานที

จํานวน

3,500,000 บาท

จํานวน

5,000,000 บาท

รวม

5,000,000 บาท

จํานวน

5,000,000 บาท

รวม

803,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

700,000 บาท

ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง สูงกว่าปี ทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง สูงกว่าปี ทีแล้ว
ค่าปรับผูก
้ ระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง เท่ากับปี ทีแล้ว
ค่าปรับผูก
้ ระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง เท่ากับปี ทีแล้ว
ค่าปรับการผิดสัญญา
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง สูงกว่าปี ทีแล้ว
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง เท่ากับปี ทีแล้ว

ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง สูงกว่าปี ทีแล้ว
ค่าใบอนุญาตให้ตง) ั ตลาดเอกชน
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง เท่ากับปี ทีแล้ว
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง เท่ากับปี ทีแล้ว
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง ตํากว่าปี ทีแล้ว

ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง เท่ากับปี ทีแล้ว
ดอกเบี)ย
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง ตํากว่าปี ทีแล้ว
หมวดรายได้จากสาธารณู ปโภคและการพาณิ ชย์
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง สุงกว่าปี ทีแล้ว
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง เท่ากับปี ทีแล้ว
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง เท่ากับปี ทีแล้ว
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ
ตัง) รับตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รบ
ั จริง สุงกว่าปี ทีแล้ว
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หมวดรายไดจากทุน
รวม
คาขายทอดตลาดทรัพยสน
ิ
จํานวน
เป็ นรายไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสน
ิ สูงกวาปี ทีแ
่ ลว
รายไดที่รฐั บาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

200,000
บาท
200,000 บาท

หมวดภาษี จด
ั สรร
รวม
ภาษี และคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลือ
่ น
จํานวน
ตัง้ รับตามจํานวนทีค
่ าดวาจะไดรบ
ั จริง ตํ่ากวาปี ทีแ
่ ลว
ภาษี มูลคาเพิม
่ ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
จํานวน
ตัง้ รับตามจํานวนทีค
่ าดวาจะไดรบ
ั จริง สูงกวาปี ทีแ
่ ลว
ภาษี มูลคาเพิม
่ ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ
จํานวน
ตัง้ รับตามจํานวนทีค
่ าดวาจะไดรบ
ั จริง ตํ่ากวาปี ทีแ
่ ลว
ภาษี สุรา
จํานวน
ตัง้ รับตามจํานวนทีค
่ าดวาจะไดรบ
ั จริง สูงกวาปี ทีแ
่ ลว
ภาษี สรรพสามิต
จํานวน
ตัง้ รับตามจํานวนทีค
่ าดวาจะไดรบ
ั จริง สุงกวาปี ทีแ
่ ลว
คาภาคหลวงแร
จํานวน
ตัง้ รับตามจํานวนทีค
่ าดวาจะไดรบ
ั จริง สุงกวาปี ทีแ
่ ลว
คาภาคหลวงปิ โตรเลียม
จํานวน
ตัง้ รับตามจํานวนทีค
่ าดวาจะไดรบ
ั จริง เทากับปี ทีแ
่ ลว
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตก
ิ รรมตามประมวลกฎหมายทีด
่ น
ิ
จํานวน
ตัง้ รับตามจํานวนทีค
่ าดวาจะไดรบ
ั จริง ตํ่ากวาปี ทีแ
่ ลว
รายไดที่รฐั บาลอุดหนุ นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

142,400,000 บาท
200,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุ นทั่ วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาทีแ
่ ละภารกิจถายโอน
เลือกทํา
1. เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาทีแ
่ ละภารกิจถายโอน
2,006,210 บาท
2. เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
83,624,900 บาท
3. เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) 10,876,400 บาท
4. เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 23,335,800 บาท
5. เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาทองถิน
่ 6,479,200 บาท
6. เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาทองถิน
่ (คาปัจจัยพื้นฐาน สําหรับนักเรียนยากจน)
1,247,000 บาท
7. เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจา ยในการศึกษาตัง้ แตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน
14,130,670 บาท
8. เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก (รายหัว) 1,193,400 บาท
9. เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจา ยในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก (ศพด.)
793,260 บาท

237,697,600 บาท
237,697,600 บาท

รวม
จํานวน

98,000,000 บาท
15,000,000 บาท
8,500,000 บาท
20,000,000 บาท
300,000 บาท
300,000 บาท
100,000 บาท
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10. เงินอุดหนุนทัวไปด ้านการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท ้องถินในเขตพืน
+ ทีจังหวัดชายแดนใต ้เพือ
จัดหาสือการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็ นชาติ 40,000 บาท
11. เงินอุดหนุนทัวไปด ้านการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถินในพืน
+ ทีจังหวัดชายแดนใต ้
13,586,160 บาท
12. เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12,272,000 บาท
13. เงินอุดหนุนสําหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให ้แก่เจ ้าหน ้าที
ผู ้ปฏิบัตงิ านขององค์กรปกครองส่วนท ้องถินในพืน
+ ทีจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้ 13,470,000 บาท
14. เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนแก ้ไขปั ญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ (เงินอุดหนุนสําหรับชดเชยรายได ้ทีลดลงจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในพืน
+ ที 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 16,597,600 บาท
15. เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร ้างสวัสดิการทางสังคมให ้แก่ผู ้
พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบีย
+ ความ
พิการ) 6,307,200 บาท
16. เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู ้ด ้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย
+
ยังชีพผู ้ป่ วยเอดส์) 600,000 บาท
17. เงินอุดหนุนโครงการสร ้างหลักประกันด ้านรายได ้แก่ผู ้สูงอายุ (เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราห์เบีย
+ ยังชีพผู ้สูงอายุ) 29,992,800
บาท
18. เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ ้าน
(อสม.) เชิงรุก (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ ้าน) 420,000 บาท
19. เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด ้านสาธารณสุข 560,000 บาท
20. เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข ้อมูลจํานวนสัตว์ และขึน
+ ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ ้าตามพระปณิธาน
ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ ้าลูกเธอเจ ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราช กุมารี 15,000 บาท
21. เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ ้านตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ ้าลูก
เธอเจ ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 150,000 บาท
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
รายจา ยจริง

ประมาณการ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

1,429,920.00

1,429,920.00

1,429,540.00

1,430,000.00

0 %

1,430,000

เงินคาตอบแทนประจําตําแหน งนายก/รอง
นายก

351,000.00

351,000.00

351,500.00

351,600.00

0 %

351,600

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

351,000.00

351,000.00

351,000.00

351,600.00

0 %

351,600

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป
่ รึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

459,000.00

459,000.00

458,880.00

459,000.00

0 %

459,000

3,539,267.00

3,374,640.00

3,280,636.00

3,374,700.00

5.6 %

3,563,700

6,130,187.00

5,965,560.00

5,871,556.00

5,966,900.00

5,702,491.61

6,324,561.39

6,692,337.00

7,415,600.00

6.28 %

7,881,000

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

748,930.00

782,736.00

806,039.00

827,700.00

4.87 %

868,000

เงินประจําตําแหน ง

441,600.00

482,100.00

495,600.00

495,600.00

0 %

495,600

คาจางลูกจางประจํา

218,590.00

25,410.00

0.00

0.00

0 %

0

2,834,181.65

2,484,000.00

2,483,419.35

2,484,000.00

0 %

2,484,000

0.00

276,000.00

275,935.48

276,000.00

0 %

276,000

รวมเงินเดื อน (ฝ ายประจํา )

9,945,793.26

10,374,807.39

10,753,330.83

11,498,900.00

12,004,600

รวมงบบุ ค ลากร

16,075,980.26

16,340,367.39

16,624,886.83

17,465,800.00

18,160,500

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ ายการเมื อง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครอง
สวนทองถิน
่
รวมเงินเดื อน (ฝ ายการเมื อง)

6,155,900

เงินเดื อน (ฝ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง
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รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

งบดํา เนินงาน
คา ตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

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

คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

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

5,219,733.00

131,176.00

1,316,945.00

1,551,100.00

68,679.43

67,715.00

65,003.50

150,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

143,725.00

165,286.00

117,243.00

205,000.00

-2.44 %

200,000

คาใชจา ยโครงการรณรงคแกไขปัญหา
ยาเสพติด

0.00

0.00

344,351.00

200,000.00

0 %

200,000

คาใชจา ยโครงการวันเทศบาล

0.00

0.00

50,290.00

68,000.00

47.06 %

100,000

คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ

244,318.64

476,154.62

280,631.00

460,000.00

-13.04 %

400,000

คาใชจา ยในการฝึ กอบรมและทัศนศึกษา
ดูงาน

659,144.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใชจา ยในการฝึ กอบรมและศึกษาดู
งาน

0.00

0.00

258,825.00

356,000.00

-38.76 %

218,000

คาใชจา ยในการเลือกตัง้

0.00

0.00

0.00

321,300.00

366.85 %

1,500,000

69,636.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

28,600.00

0.00

0.00

0 %

0

49,910.00

48,900.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมคา ตอบแทน

1,560,000

คา ใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

โครงการฝึ กอบรมและประกวดภาพถาย
"ภาพเลาเรือ
่ งเมืองโก-ลก"
โครงการรณรงคแกไขปัญหายาเสพติด
โครงการวันเทศบาล
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รายจา ยจริง
ปี 2558
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

48,498.87

50,855.63

68,743.15

407,000.00

1,283,911.94

837,511.25

1,185,086.65

2,167,300.00

487,875.00

288,165.00

450,840.00

610,000.00

-1.64 %

600,000

6,299.00

0.00

12,853.00

13,000.00

0 %

13,000

วัสดุงานบานงานครัว

41,430.00

40,980.00

54,961.00

50,000.00

0 %

50,000

วัสดุกอ
 สราง

18,813.00

20,760.00

16,285.00

25,000.00

-20 %

20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

25,200.00

65,650.00

66,400.00

100,000.00

0 %

100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

220,037.35

198,924.16

239,678.08

300,000.00

0 %

300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

288,338.00

499,126.00

395,935.00

455,000.00

0 %

455,000

0.00

3,750.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

122,570.00

101,714.00

128,396.00

200,000.00

0 %

200,000

1,210,562.35

1,219,069.16

1,365,348.08

1,758,000.00

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

คาบริการโทรศัพท

26,908.49

30,420.85

32,616.50

40,000.00

0 %

40,000

คาบริการไปรษณี ย

54,004.00

63,512.00

62,704.00

70,000.00

0 %

70,000

คาบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม

62,661.65

53,906.60

47,203.05

72,000.00

0 %

72,000

รวมคา สาธารณู ป โภค

185,022.05

300,872.23

313,646.97

652,000.00

652,000

รวมงบดํา เนินงาน

7,899,229.34

2,488,628.64

4,181,026.70

6,128,400.00

6,848,000

0.00

5,000.00

0.00

0.00

รวมคา ใชสอย

-69.29 %

ปี 2562
125,000
2,893,000

คา วัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุไฟฟ าและวิทยุ

วัสดุเครือ
่ งแตงกาย
วัสดุคอมพิวเตอร
รวมคา วัสดุ

1,743,000

คา สาธารณู ป โภค
คาไฟฟ า

งบลงทุน
คา ครุภ ณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
เกาอี้

0 %

0
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รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

เกาอี้ทาํ งาน

0.00

0.00

13,500.00

3,400.00

-100 %

0

เกาอี้ประชุม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

3,600

เครือ
่ งถายเอกสาร

0.00

0.00

0.00

77,200.00

-100 %

0

เครือ
่ งโทรศัพท

0.00

4,410.00

0.00

1,500.00

0 %

1,500

เครือ
่ งโทรสาร

0.00

14,600.00

0.00

0.00

0 %

0

44,000.00

0.00

44,000.00

23,000.00

504.35 %

139,000

่ งพิมพสาํ เนาระบบดิจต
เครือ
ิ อล

0.00

0.00

0.00

130,000.00

-100 %

0

ตูลน
ิ้ ชักเหล็ก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

14,000

ตูใสแฟ ม

0.00

0.00

3,500.00

0.00

0 %

0

โตะทํางาน

0.00

0.00

0.00

9,000.00

-100 %

0

โตะพรอมเกาอี้

0.00

0.00

0.00

16,000.00

-100 %

0

0.00

1,290,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งขยายเสียง

0.00

0.00

0.00

33,000.00

-100 %

0

เครือ
่ งขยายเสียงรถยนต

0.00

0.00

18,600.00

0.00

0 %

0

กลองถายภาพนิ่งดิจต
ิ อล

0.00

82,000.00

0.00

0.00

0 %

0

กลองถายรูป

0.00

0.00

0.00

32,000.00

-100 %

0

ขาตัง้ กลอง

0.00

7,500.00

0.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

0.00

38,600.00

0.00

0.00

0 %

0

518,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาติดตัง้ มานปรับแสง

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0 %

0

อางลางจาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

3,500

เครือ
่ งปรับอากาศ

ครุภณ
ั ฑยานพาหนะและขนสง
รถยนตโดยสาร
ครุภณ
ั ฑไฟฟ าและวิทยุ

ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร

เครือ
่ งรับสัญญาณกระจายเสียงไรสาย
ครุภณ
ั ฑงานบานงานครัว

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:02

หนา : 5/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรพรอมติดตัง้ เครือ
ขายอินเตอรเน็ตความเร็วสุูง

0.00

0.00

0.00

281,280.00

-100 %

0

22,000.00

66,000.00

119,000.00

0.00

100 %

44,000

เครือ
่ งคอมพิวเตอรโนตบุก

0.00

0.00

0.00

32,000.00

-50 %

16,000

เครือ
่ งคอมพิวเตอรโนตบุค

21,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

12,600

เครือ
่ งพิมพเลเซอร

0.00

6,600.00

9,900.00

12,000.00

-100 %

0

เครือ
่ งสํารองไฟ

0.00

6,000.00

9,000.00

0.00

100 %

5,000

153,269.46

91,434.50

141,046.05

130,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

758,269.46

1,662,144.50

358,546.05

780,380.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0 %

0

คาปรับปรุงหองประชุมสภาเทศบาล

2,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอสรางติดตัง้ ป ายประชา
สัมพันธแบบจอ LED FULL COLOR

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสิง่
กอสราง

9,800.00

14,500.00

83,000.00

100,000.00

0 %

100,000

โครงการปรับปรุุงหองประชุมเทศบาล

0.00

0.00

0.00

976,000.00

-100 %

0

โครงการมุงหลังคาเมทัลชึทอาคารสํานัก
งานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

0.00

310,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมคา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง

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

เครือ
่ งคอมพิวเตอร

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
รวมคา ครุภ ณ
ั ฑ

339,200

คา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง
อาคารตาง ๆ
โครงการกอสรางซุมประดับพระบรม
ฉายาลักษณ หนาเทศบาลเมืองสุไห
งโก-ลก
คากอสรางสิง่ สาธารณู ปการ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสิง่ กอสราง

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:02

หนา : 6/72

รายจา ยจริง
ปี 2558
รวมงานบริหารทั่วไป

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

32,243,279.06

20,815,640.53

21,347,459.58

25,450,580.00

25,447,700

1,259,600.00

1,197,192.66

1,240,380.00

1,550,000.00

-3.23 %

1,500,000

134,360.00

127,950.00

126,360.00

140,000.00

0 %

140,000

0.00

13,500.00

18,000.00

18,000.00

0 %

18,000

120,000.00

108,000.00

108,000.00

108,000.00

0 %

108,000

0.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

0 %

12,000

รวมเงินเดื อน (ฝ ายประจํา )

1,513,960.00

1,458,642.66

1,504,740.00

1,828,000.00

1,778,000

รวมงบบุ ค ลากร

1,513,960.00

1,458,642.66

1,504,740.00

1,828,000.00

1,778,000

0.00

0.00

150,000.00

180,000.00

-16.67 %

150,000

9,640.00

8,200.00

7,000.00

15,000.00

0 %

15,000

36,000.00

36,000.00

43,200.00

92,000.00

-2.17 %

90,000

2,400.00

2,400.00

3,700.00

10,000.00

0 %

10,000

48,040.00

46,600.00

203,900.00

297,000.00

37,050.00

6,350.00

30,231.00

70,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

70,000

84,996.00

90,119.28

18,738.56

100,000.00

0 %

100,000

3,300.00

7,400.00

4,880.00

35,000.00

0 %

35,000

125,346.00

103,869.28

53,849.56

205,000.00

งานวางแผนสถิติและวิช าการ
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน ง
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

งบดํา เนินงาน
คา ตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคา ตอบแทน

265,000

คา ใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคา ใชสอย

205,000

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:02

หนา : 7/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

คา วัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน

65,827.00

39,299.00

91,178.00

100,000.00

0 %

100,000

วัสดุไฟฟ าและวิทยุ

0.00

0.00

932.00

5,000.00

-100 %

0

วัสดุงานบานงานครัว

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

15,680.00

13,270.00

39,900.00

70,000.00

0 %

70,000

81,507.00

52,569.00

132,010.00

180,000.00

3,052.71

3,081.60

2,672.86

10,000.00

รวมคา สาธารณู ป โภค

3,052.71

3,081.60

2,672.86

10,000.00

10,000

รวมงบดํา เนินงาน

257,945.71

206,119.88

392,432.42

692,000.00

650,000

เกาอี้

0.00

5,000.00

0.00

3,000.00

66.67 %

5,000

เครือ
่ งโทรศัพท

0.00

1,600.00

0.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งปรับอากาศ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

55,400

โตะพรอมเกาอี้

0.00

0.00

0.00

8,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

4,990.00

0.00

0 %

0

44,000.00

0.00

0.00

0.00

100 %

44,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

7,900

11,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

2,800.00

5,600.00

-100 %

0

2,850.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,500

วัสดุคอมพิวเตอร
รวมคา วัสดุ

170,000

คา สาธารณู ป โภค
คาบริการโทรศัพท

0 %

10,000

งบลงทุน
คา ครุภ ณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน

ครุภณ
ั ฑไฟฟ าและวิทยุ
เครือ
่ งบันทึกเสียง
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
เครือ
่ งคอมพิวเตอร
เครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอร
เครือ
่ งพิมพเลเซอร
เครือ
่ งสํารองไฟ
เครือ
่ งสํารองไฟฟ า

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:02

หนา : 8/72

รายจา ยจริง
ปี 2558
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)
-100 %

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0

รวมคา ครุภ ณ
ั ฑ

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

รวมงานวางแผนสถิติและวิช าการ

1,829,755.71

1,671,362.54

1,904,962.42

2,546,600.00

2,542,800

3,844,793.85

4,116,509.11

4,137,060.00

5,785,900.00

10.75 %

6,407,700

210,240.00

210,240.00

201,340.00

265,000.00

0 %

265,000

เงินประจําตําแหน ง

67,200.00

107,700.00

121,200.00

139,000.00

0 %

139,000

คาจางลูกจางประจํา

228,330.00

244,680.00

250,140.00

264,200.00

-4.54 %

252,200

0.00

0.00

0.00

10,100.00

0 %

10,100

1,748,129.03

1,552,500.00

1,620,000.00

1,904,700.00

0.8 %

1,920,000

0.00

172,500.00

180,000.00

195,300.00

4.45 %

204,000

รวมเงินเดื อน (ฝ ายประจํา )

6,098,692.88

6,404,129.11

6,509,740.00

8,564,200.00

9,198,000

รวมงบบุ ค ลากร

6,098,692.88

6,404,129.11

6,509,740.00

8,564,200.00

9,198,000

คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

10,850.00

11,550.00

681,068.58

1,220,000.00

-19.67 %

980,000

คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

415,420.00

382,280.00

325,600.00

250,000.00

0 %

250,000

1,950.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

67,106.00

59,888.75

37,856.75

150,000.00

0 %

150,000

495,326.00

453,718.75

1,044,525.33

1,650,000.00

งานบริหารงานคลัง
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิม
่ ตาง ๆของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

งบดํา เนินงาน
คา ตอบแทน

คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคา ตอบแทน

1,410,000

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:02

หนา : 9/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

คา ใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ

153,209.68

238,500.00

462,638.79

510,000.00

-100 %

0

คาเชาทีด
่ ินการรถไฟ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

คาใชจา ยในการจางเหมาแรงงาน บุคคล
ภายนอก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

216,000

คาประกันภัยรถยนต

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

106,487.00

165,668.00

0.00

520,000.00

-75 %

130,000

0.00

0.00

292,411.00

0.00

0 %

0

20,360.00

29,660.00

19,470.00

20,000.00

150 %

50,000

280,056.68

433,828.00

774,519.79

1,050,000.00

168,325.05

202,167.00

175,051.50

250,000.00

0 %

250,000

0.00

310.00

0.00

3,000.00

0 %

3,000

3,930.00

0.00

352.00

4,000.00

0 %

4,000

0.00

0.00

3,500.00

20,000.00

0 %

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

54,755.02

26,826.87

21,334.39

60,000.00

0 %

60,000

วัสดุคอมพิวเตอร

95,100.00

73,330.00

99,780.00

80,000.00

-37.5 %

50,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

322,110.07

302,633.87

300,017.89

427,000.00

คาบริการโทรศัพท

13,350.87

11,283.31

11,478.36

36,000.00

0 %

36,000

คาบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม

13,660.45

12,840.00

15,408.00

16,000.00

0 %

16,000

รวมคา สาธารณู ป โภค

27,011.32

24,123.31

26,886.36

52,000.00

52,000

รวมงบดํา เนินงาน

1,124,504.07

1,214,303.93

2,145,949.37

3,179,000.00

2,315,000

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชาการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคา ใชสอย

456,000

คา วัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุไฟฟ าและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุอืน
่
รวมคา วัสดุ

397,000

คา สาธารณู ป โภค

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:02

หนา : 10/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

งบลงทุน
คา ครุภ ณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
เกาอี้ทาํ งาน

0.00

0.00

0.00

12,500.00

-100 %

0

เกาอี้พนักพิง

0.00

0.00

0.00

3,000.00

-100 %

0

เครือ
่ งโทรศัพท

0.00

0.00

2,400.00

0.00

0 %

0

28,000.00

22,000.00

40,000.00

0.00

0 %

0

ตูเหล็กบานเลือ
่ น

0.00

0.00

0.00

16,000.00

-100 %

0

โตะทํางาน

0.00

0.00

0.00

4,500.00

-100 %

0

โตะพรอมเกาอี้

0.00

0.00

0.00

18,000.00

-100 %

0

44,000.00

44,000.00

66,000.00

170,000.00

-100 %

0

เครือ
่ งคอมพิวเตอรโนตบุก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

21,000

เครือ
่ งคอมพิวเตอรโนตบุค

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0 %

0

5,500.00

6,200.00

0.00

23,700.00

-100 %

0

เครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี

0.00

0.00

11,800.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งพิมพเลเซอร

0.00

0.00

6,200.00

0.00

0 %

0

8,550.00

6,000.00

6,200.00

19,600.00

-100 %

0

12,880.00

8,200.00

5,230.00

50,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

รวมคา ครุภ ณ
ั ฑ

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

รวมงานบริหารงานคลัง

7,322,126.95

7,720,833.04

8,793,519.37

12,060,500.00

11,584,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

41,395,161.72

30,207,836.11

32,045,941.37

40,057,680.00

39,574,500

เครือ
่ งปรับอากาศ

ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
เครือ
่ งคอมพิวเตอร

เครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอร

เครือ
่ งสํารองไฟ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:03

หนา : 11/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน

454,860.00

518,020.00

437,540.00

280,000.00

2.14 %

286,000

19,800.00

19,800.00

13,200.00

0.00

0 %

0

453,000.00

432,000.00

432,000.00

601,500.00

7.73 %

648,000

0.00

48,000.00

48,000.00

67,000.00

7.46 %

72,000

รวมเงินเดื อน (ฝ ายประจํา )

927,660.00

1,017,820.00

930,740.00

948,500.00

1,006,000

รวมงบบุ ค ลากร

927,660.00

1,017,820.00

930,740.00

948,500.00

1,006,000

คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

12,000.00

0.00

170,000.00

197,500.00

6.33 %

210,000

คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

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

3,200.00

4,465.00

4,555.00

5,000.00

0 %

5,000

113,000.00

81,225.00

207,855.00

283,500.00

2,400,000.00

2,397,000.00

259,000.00

252,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

270,000

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

120.00

19,893.50

5,369.69

50,000.00

0 %

50,000

2,400,120.00

2,416,893.50

264,369.69

332,000.00

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

งบดํา เนินงาน
คา ตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคา ตอบแทน

302,000

คา ใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ
โครงการจางเหมาเฝ าระวังความ
ปลอดภัยสํานักงานเทศบาล
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคา ใชสอย

350,000

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:03

หนา : 12/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

คา วัสดุ
วัสดุกอ
 สราง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

11,400.00

7,230.00

0.00

15,000.00

0 %

15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

28,904.00

26,969.50

28,373.00

35,000.00

0 %

35,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

รวมคา วัสดุ

40,304.00

34,199.50

28,373.00

60,000.00

65,000

รวมงบดํา เนินงาน

2,553,424.00

2,532,318.00

500,597.69

675,500.00

717,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,000

0.00

0.00

0.00

555,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

560,000.00

0.00

0 %

0

แขนกัน
้ จราจร แบบแมนนวล

0.00

27,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

0.00

75,245.50

57,811.85

100,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

รวมคา ครุภ ณ
ั ฑ

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

285,840.00

328,020.00

338,340.00

446,000.00

วัสดุการเกษตร

งบลงทุน
คา ครุภ ณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
ชัน
้ วางเอกสารไม
ครุภณ
ั ฑยานพาหนะและขนสง
รถบรรทุก
ครุภณ
ั ฑไฟฟ าและวิทยุ
โทรทัศนวงจรปิ ด
ครุภณ
ั ฑอืน
่

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

งานป องกันภัยฝ ายพลเรือนและระงับ อัค คีภ ยั
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน

46.86 %

655,000

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:03

หนา : 13/72

รายจา ยจริง
ปี 2558
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

17,280.00

17,280.00

17,280.00

17,300.00

246.82 %

60,000

219,210.00

237,140.00

0.00

0.00

0 %

0

3,712,318.03

3,990,629.03

4,101,677.41

4,104,000.00

0 %

4,104,000

0.00

443,403.00

455,742.00

456,000.00

0 %

456,000

รวมเงินเดื อน (ฝ ายประจํา )

4,234,648.03

5,016,472.03

4,913,039.41

5,023,300.00

5,275,000

รวมงบบุ ค ลากร

4,234,648.03

5,016,472.03

4,913,039.41

5,023,300.00

5,275,000

0.00

0.00

1,170,000.00

1,200,000.00

4.17 %

1,250,000

คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

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

40,000.00

75,800.00

1,209,500.00

1,290,000.00

0.00

4,800.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

63,780.00

50,800.00

42,764.00

100,000.00

0 %

100,000

6,518.50

13,450.50

11,874.80

60,000.00

0 %

60,000

70,298.50

69,050.50

54,638.80

180,000.00

วัสดุสาํ นักงาน

15,951.00

7,320.00

21,457.00

20,000.00

0 %

20,000

วัสดุไฟฟ าและวิทยุ

15,860.00

0.00

4,680.00

20,000.00

0 %

20,000

9,750.00

0.00

7,300.00

10,000.00

0 %

10,000

0.00

0.00

558.00

5,000.00

0 %

5,000

60,635.00

26,658.00

102,220.00

100,000.00

0 %

100,000

คาจางลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

งบดํา เนินงาน
คา ตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

รวมคา ตอบแทน

1,290,000

คา ใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคา ใชสอย

180,000

คา วัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอ
 สราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:03

หนา : 14/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

154,083.24

114,803.92

109,523.91

200,000.00

0 %

200,000

วัสดุเครือ
่ งแตงกาย

167,450.00

68,060.00

48,600.00

60,000.00

0 %

60,000

0.00

4,760.00

0.00

7,000.00

0 %

7,000

260,600.00

48,960.00

94,700.00

100,000.00

0 %

100,000

684,329.24

270,561.92

389,038.91

522,000.00

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

คาบริการโทรศัพท

3,368.58

3,220.43

2,982.57

5,000.00

0 %

5,000

คาบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม

7,575.60

8,961.43

8,239.00

10,000.00

0 %

10,000

รวมคา สาธารณู ป โภค

92,867.77

102,591.04

105,805.83

107,000.00

97,000

รวมงบดํา เนินงาน

887,495.51

518,003.46

1,758,983.54

2,099,000.00

2,089,000

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งวินซไฟฟ 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

รถยนตบรรทุกนํ้าดับเพลิง

0.00

0.00

0.00

5,500,000.00

-100 %

0

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

126,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

23,000

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุเครือ
่ งดับเพลิง
รวมคา วัสดุ

522,000

คา สาธารณู ป โภค
คาไฟฟ า

งบลงทุน
คา ครุภ ณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
เกาอี้
ครุภณ
ั ฑยานพาหนะและขนสง

เรือไฟเบอรกลาส
เรืออลูมิเนียมทองแบน
ครุภณ
ั ฑโรงงาน
เลือ
่ ยโซยนต
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
เครือ
่ งคอมพิวเตอร

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:03

หนา : 15/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

เครือ
่ งพิมพเลเซอร

0.00

0.00

0.00

3,300.00

-100 %

0

เครือ
่ งสํารองไฟ

0.00

0.00

0.00

2,800.00

-100 %

0

132,977.72

414,830.65

185,444.91

350,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

400,000

212,977.72

507,830.65

188,444.91

7,076,100.00

0.00

0.00

690,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

รวมคา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง

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 องกันภัยฝ ายพลเรือนและระงับ อัค คีภ ยั

5,335,121.26

6,042,306.14

7,550,467.86

14,228,400.00

7,943,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

8,816,205.26

9,694,689.64

9,599,617.40

16,507,400.00

9,768,000

3,213,791.70

3,622,979.00

3,591,082.61

7,362,500.00

3.4 %

7,612,500

292,286.33

330,180.00

302,246.45

918,000.00

0 %

918,000

67,200.00

81,550.00

125,032.26

330,200.00

0 %

330,200

0.00

36,400.00

109,200.00

498,000.00

0 %

498,000

1,784,579.00

1,672,200.00

1,728,000.00

2,160,000.00

0 %

2,160,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
รวมคา ครุภ ณ
ั ฑ

549,000

คา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง
คากอสรางสิง่ สาธารณู ปการ
โครงการมุงหลังคาเมทัลชีส
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสิง่ กอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสิง่
กอสราง

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน ง
เงินวิทยฐานะ
คาตอบแทนพนักงานจาง

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:03

หนา : 16/72

รายจา ยจริง
ปี 2558
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)
0 %

ปี 2562

0.00

185,800.00

192,000.00

200,000.00

200,000

รวมเงินเดื อน (ฝ ายประจํา )

5,357,857.03

5,929,109.00

6,047,561.32

11,468,700.00

11,718,700

รวมงบบุ ค ลากร

5,357,857.03

5,929,109.00

6,047,561.32

11,468,700.00

11,718,700

คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

37,700.00

19,300.00

755,887.10

1,570,000.00

0 %

1,570,000

คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

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

174,940.00

127,760.00

865,487.10

1,960,000.00

52,663.60

57,661.69

44,014.38

100,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

215,928.00

174,444.00

1,759,977.00

1,300,000.00

-23.08 %

1,000,000

45,122.67

47,320.85

47,608.22

200,000.00

0 %

200,000

313,714.27

279,426.54

1,851,599.60

1,600,000.00

97,851.05

64,967.00

121,940.00

116,000.00

-13.79 %

100,000

138,000.00

20,500.00

8,600.00

10,000.00

0 %

10,000

วัสดุงานบานงานครัว

19,995.00

19,805.00

15,685.00

40,000.00

0 %

40,000

วัสดุกอ
 สราง

32,095.00

1,226.00

1,920.00

40,000.00

0 %

40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

34,400.00

25,200.00

10,573.00

120,000.00

-41.67 %

70,000

งบดํา เนินงาน
คา ตอบแทน

รวมคา ตอบแทน

1,750,000

คา ใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคา ใชสอย

1,300,000

คา วัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุไฟฟ าและวิทยุ

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:03

หนา : 17/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

245,264.68

185,993.87

200,664.42

400,000.00

0 %

400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

วัสดุเครือ
่ งแตงกาย

0.00

0.00

0.00

150,000.00

-100 %

0

67,220.00

99,750.00

119,460.00

180,000.00

-55.56 %

80,000

0.00

0.00

90,000.00

100,000.00

0 %

100,000

634,825.73

417,441.87

568,842.42

1,166,000.00

1,818,754.50

2,186,128.97

2,201,185.36

2,930,000.00

-14.68 %

2,500,000

527,350.12

509,001.57

614,543.58

900,000.00

-22.22 %

700,000

11,341.78

10,571.07

9,832.28

15,000.00

0 %

15,000

8,859.60

8,859.60

8,859.60

18,000.00

0 %

18,000

รวมคา สาธารณู ป โภค

2,366,306.00

2,714,561.21

2,834,420.82

3,863,000.00

3,233,000

รวมงบดํา เนินงาน

3,489,786.00

3,539,189.62

6,120,349.94

8,589,000.00

7,133,000

เครือ
่ งพิมพสาํ เนาระบบดิจต
ิ อล

0.00

130,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดซื้อโตะหมูบูชาหนาแปดชุด
เจ็ด

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0 %

0

ชัน
้ วางของ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

8,000

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ตูกระจกบานเลือ
่ น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

54,000

ตูเก็บเสื้อผา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

ตูโชวติดผนัง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

88,200.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุอืน
่
รวมคา วัสดุ

850,000

คา สาธารณู ป โภค
คาไฟฟ า
คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
คา ครุภ ณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน

ชัน
้ วางเอกสาร
ชุดรับแขก

ตูเสื้อผา

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:03

หนา : 18/72

รายจา ยจริง
ปี 2558
ตูเหล็ก

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

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

140,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โตะประชุมพรอมเกาอี้

0.00

0.00

44,000.00

0.00

0 %

0

โตะโฟเมกาขาวพับได

0.00

0.00

61,600.00

0.00

0 %

0

33,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

12,000.00

-100 %

0

490,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

85,000

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โตะ เกาอี้นกั เรียน

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

โตะเกาอี้นกั เรียน

0.00

0.00

0.00

150,000.00

-100 %

0

โตะโฟเมกาขาวพับไดและเกาอี้เด็ก

0.00

0.00

53,000.00

0.00

0 %

0

420,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โตะและเกาอี้

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

พัดลมเพดาน

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

กลองโทรทัศนวงจรปิ ด

0.00

0.00

1,300,000.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งขยายเสียง

0.00

0.00

0.00

27,000.00

-100 %

0

เครือ
่ งขยายเสียงพรอมลําโพง

0.00

98,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ตูเหล็ก 15 ลิน
้ ชัก

โตะ-เกาอี้ สําหรับโรงอาหาร

โตะหมูบูชาหนาสิบ ชุดเกาลงลักปิ ดทอง
พัดลมโรงงาน
ครุภณ
ั ฑการศึกษา
ครุภณ
ั ฑหอ
 งปฏิบตั ิการทางภาษา
จักรเย็บผาชนิดคอมพิวเตอร
ชุดโตะ - เกาอี้อนุบาล
โตะ - เกาอี้ครู

โตะโรงอาหาร

ครุภณ
ั ฑไฟฟ าและวิทยุ

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:03

หนา : 19/72

รายจา ยจริง
ปี 2558
เครือ
่ งเลนดีวีดี

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

59,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ระบบเครือ
่ งเสียง

0.00

0.00

0.00

140,000.00

-100 %

0

ลําโพงกระจายเสียง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

48,000

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจต
ิ อล

0.00

0.00

0.00

42,000.00

-100 %

0

เครือ
่ งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

0.00

0.00

0.00

66,000.00

-79.85 %

13,300

โครงการจัดซื้อชุดเครือ
่ งขยายเสียง
พรอมอุปกรณ อืน
่ ๆ

0.00

0.00

27,000.00

0.00

0 %

0

จอโปรเจคเตอร แบบขาตัง้

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

4,700

259,900.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โทรทัศน LED

0.00

0.00

13,000.00

0.00

0 %

0

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

212,400

โทรทัศน แอลอีดี

0.00

196,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

เครือ
่ งทํานํ้าเย็น

0.00

0.00

0.00

90,000.00

-100 %

0

ตูเย็น

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

เครือ
่ งเลนสนาม

0.00

995,000.00

490,000.00

0.00

100 %

43,000

อุปกรณ ฟิตเนส

0.00

527,400.00

0.00

0.00

0 %

0

กลองมารชชิง

0.00

38,000.00

0.00

0.00

0 %

0

กลองใหญมารชชิ่ง

0.00

0.00

0.00

38,000.00

-100 %

0

เครือ
่ งดนตรีทรัมเปต

0.00

132,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เมโลเดี้ยน

0.00

0.00

0.00

36,000.00

-100 %

0

ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน

ครุภณ
ั ฑวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย
เครือ
่ งชั่งนํ้าหนัก
ครุภณ
ั ฑงานบานงานครัว

ครุภณ
ั ฑกีฬา

ครุภณ
ั ฑดนตรีและนาฏศิลป

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:03

หนา : 20/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
เครือ
่ งคอมพิวเตอร

438,000.00

0.00

66,000.00

22,000.00

100 %

44,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

21,000

16,500.00

0.00

0.00

48,000.00

-83.54 %

7,900

เครือ
่ งพิมพเลเซอรชนิด LED สี แบบ
Network

0.00

0.00

12,000.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งพิมพเลเซอรสี

0.00

24,000.00

0.00

0.00

0 %

0

57,000.00

0.00

8,400.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

6,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

อุปกรณ กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ชอง แบบที1
่

0.00

0.00

12,400.00

0.00

0 %

0

อุปกรณ กระจายสัญญาณไรสาย
(Access Point) แบบที่ 1

0.00

0.00

17,100.00

0.00

0 %

0

295,850.28

134,257.37

200,819.91

200,000.00

-100 %

0

2,419,550.28

2,661,657.37

2,511,719.91

946,000.00

โครงการซอมแซมอาคารเรียนมรกต
โรงเรียนเทศบาล 4

0.00

293,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตัง้ กันสาดและรางนํ้า อาคาร
เรียนทับทิม โรงเรียนเทศบาล 4

0.00

240,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตัง้ ปลองระบายควันโรง
อาหารโรงเรียนเทศบาล 1

0.00

61,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตัง้ เหล็กดัด และกระจกชอง
แสงอาคารเรียน 2 ชัน
้ และอาคารชั่ว
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

โครงการทําหลังคาโครงเหล็กมุงแผนโพ
ลีคารบอรเนต โรงเรียนเทศบาล 3

0.00

137,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งคอมพิวเตอรโนตบุก
เครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอร

เครือ
่ งสํารองไฟ
เครือ
่ งสํารองไฟฟ า
จอคอมพิวเตอร

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
รวมคา ครุภ ณ
ั ฑ

671,300

คา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง
อาคารตาง ๆ

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:03

หนา : 21/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

โครงการทําหลังคาเหล็กรีดลอนอาคาร
โยทะกาถึงอาคารปาริชาติ โรงเรียน
เทศบาล 3

0.00

370,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงทอระบายนํ้า หนาตาง
ฝ าอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1

0.00

198,900.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงรางนํ้าบริเวณโรง
อาหาร โรงเรียนเทศบาล 1

0.00

36,600.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงหองนํ้านักเรียนอาคาร
บานบุรี กับอาคารศรีตรัง โรงเรียน
เทศบาล 3

0.00

242,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
เทศบาล 1

0.00

303,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงอาคารพลศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4

0.00

283,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปูกระเบื้องอาคารศรีตรัง
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

โครงการปูพื้นกระเบื้องและติดตัง้ หลังคา
หนาโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 4

0.00

233,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอสรางกันสาด ประตูหอ
 งเรียน
และประตูหอ
 งนํ้าของอาคารเรียน 3

215,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอสรางกันสาดระหวางอาคาร
เรียนนพรัตนและอาคารพลศึกษา

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอสรางจัดทําฝาเหล็กครอบทาง
ระบายนํ้าภายในโรงเรียน

45,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารสนาม
แบดมินตัน

0.00

0.00

0.00

1,150,000.00

-100 %

0

โครงการกอสรางรัว้ โรงเรียน โรงเรียน
เทศบาล 4

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

923,000

โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคาร
เรียนบุษราคมั โรงเรียนเทศบาล 4

0.00

0.00

888,000.00

0.00

0 %

0

คากอสรางสิง่ สาธารณู ปการ

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:03

หนา : 22/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

โครงการกอสรางศาลาทีต
่ ง้ ั พระบรม
ฉายาลักษณ

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

โครงการกอสรางหลังคาคลุมอัฒจันทร
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

โครงการจัดทําป ายประชาสัมพันธ
โรงเรียนเทศบาล 2

0.00

0.00

0.00

75,000.00

-100 %

0

52,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตัง้ กันสาด และเปลีย่ นบาน
ประตู อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1

0.00

0.00

198,000.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตัง้ กันสาดขางอาคาร
บุษราคมั โรงเรียนเทศบาล 4

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตัง้ กันสาดหนา แผงเหล็กอลู
มิเนียม และประตูหอ
 งเรียนอาคารเรียน
2 โรงเรียนเทศบาล 2

0.00

0.00

0.00

273,500.00

-100 %

0

โครงการติดตัง้ กันสาดหนาอาคารเรียน
1 และหลังคาเชื่อมระหวางอาคาร 1 และ
3 ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุไห
งโก-ลก

0.00

0.00

0.00

120,000.00

-100 %

0

โครงการติดตัง้ ประตูหนาโรงเรียน
เทศบาล 2

0.00

0.00

0.00

80,000.00

-100 %

0

โครงการติดตัง้ แผงเหล็กกัน
้ รอบสนาม
บาสเกตบอล โรงเรียนเทศบาล 2

0.00

0.00

0.00

454,700.00

-100 %

0

โครงการจัดสรางฝากัน
้ หองอนุบาล 1
และ 2
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โครงการติดตัง้ พื้นยางสังเคราะหสนาม
แบดมินตัน

0.00

0.00

675,000.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตัง้ หลังคาทางเดินระหวาง
อาคารเรียน 1 และ 2 โรงเรียนเทศบาล
2

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

96,000

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการทาสีอาคารกระดังงา โรงเรียน
เทศบาล 3

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

450,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมหองนํ้า
อาคารไพลิน โรงเรียนเทศบาล 4

0.00

0.00

96,000.00

0.00

0 %

0

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงภูมิทศั นบริเวณดาน
หลังอาคารชงโค และอาคารโยทะกา
โรงเรียนเทศบาล 3

0.00

0.00

474,000.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงภูมิทศั นบริเวณอาคาร
ปาริชาตกับอาคารวาสนา โรงเรียน
เทศบาล 3

0.00

0.00

350,000.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ า อาคารโรง
ยิม โรงเรียนเทศบาล 4

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงสนามเปตอง โรงเรียน
เทศบาล 2

0.00

0.00

17,000.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลหญา
เทียม

0.00

0.00

1,273,000.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงหองสมุดเป็ นแหลง
เรียนรู  โรงเรียนเทศบาล 3

0.00

0.00

495,000.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงหองสุขา โรงเรียน
เทศบาล 1

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

450,000

โครงการปรับปรุงอาคารบานบุรี ปูพื้น
กระเบื้องอาคารบานบุรี

670,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนนพรัตนปู
พื้นกระเบื้องหนาระเบียงและบันได

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

โครงการทาสีรว้ ั พรอมประตูรว้ ั

โครงการปรับปรุงพื้นทีฟ
่ ุตบาทหนาหอง
สมุด
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โครงการปูพื้นกระเบื้องรอบอาคาร
ศรีตรัง โรงเรียนเทศบาล 3

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

148,000

โครงการสรางอางลางหนาแปรงฟันให
นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2

0.00

0.00

38,000.00

0.00

0 %

0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสิง่
กอสราง

73,000.00

0.00

1,131,900.00

700,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงใตอาคารไพลินเป็ น
ศูนยการเรียนรูภ
 าษาและวัฒนธรรม
โรงเรียนเทศบาล 4

0.00

0.00

0.00

550,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร
โรงเรียนเทศบาล 1

0.00

0.00

0.00

51,900.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียน 2
โรงเรียนเทศบาล 1

0.00

0.00

0.00

458,100.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงราวบันได โรงเรียน
เทศบาล 1

0.00

0.00

0.00

383,700.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงโรงอาหารหอง
ประกอบอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1

0.00

0.00

0.00

380,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและพื้นที่
รอบ ๆ โรงเรียนเทศบาล 4

0.00

0.00

0.00

1,320,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงหองปฏิบตั ิการภาษา
จีน โรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 4

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

-100 %

0

รวมคา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา

15,782,193.31

16,038,455.99

25,976,531.17

31,764,600.00

21,590,000

34,769,274.78

34,968,797.33

42,308,130.94

53,585,500.00

1.05 %

54,150,000

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

2,241,659.37

1,949,905.00

3,360,359.33

5,768,400.00

15.8 %

6,679,600

เงินวิทยฐานะ

3,949,962.27

4,425,012.33

5,548,209.02

8,330,400.00

10.03 %

9,165,600

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสิง่ กอสราง

งานระดับ กอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน
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1,079,020.00

1,161,936.00

1,206,120.00

1,500,000.00

-20 %

1,200,000

20,950.00

8,624.00

4,284.00

20,000.00

0 %

20,000

1,039,145.00

1,499,583.00

7,069,796.00

9,276,600.00

11.86 %

10,377,000

126,055.00

158,880.00

639,143.00

871,800.00

21.36 %

1,058,000

3,912,500.00

3,827,093.67

5,421,879.00

6,960,000.00

-3.45 %

6,720,000

รวมเงินเดื อน (ฝ ายประจํา )

47,138,566.42

47,999,831.33

65,557,921.29

86,312,700.00

89,370,200

รวมงบบุ ค ลากร

47,138,566.42

47,999,831.33

65,557,921.29

86,312,700.00

89,370,200

21,700.00

71,800.00

90,950.00

154,900.00

226.92 %

506,400

0.00

0.00

72,927.00

150,000.00

0 %

150,000

21,700.00

71,800.00

163,877.00

304,900.00

1,517,902.19

0.00

234,890.32

500,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

236,160

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

0.00

1,453,122.00

1,426,018.00

1,479,680.00

1.65 %

1,504,120

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ศูนยพฒ
ั นา
เด็กเล็ก)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

301,860

คาเครือ
่ งแบบนักเรียน

0.00

1,081,920.00

1,049,208.00

1,092,840.00

1.24 %

1,106,400

คาเครือ
่ งแบบนักเรียน (ศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็ก)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

210,600

คาเครือ
่ งอุปกรณ การเรียน

0.00

1,088,394.00

1,057,815.00

0.00

0 %

0

คาจัดการเรียนการสอน

0.00

0.00

1,201,900.00

1,193,400.00

0 %

1,193,400

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

0.00

5,793,660.00

5,664,242.00

5,914,000.00

1.64 %

6,010,800

คาจางลูกจางประจํา
เงินเพิม
่ ตาง ๆของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เงินอืน
่ ๆ

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

งบดํา เนินงาน
คา ตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคา ตอบแทน

656,400

คา ใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ
โครงการจางวิทยากรปฏิบตั ิหนาทีค
่ รู
สอนอิสลามศึกษา
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
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คาใชจา ยในการจัดทําศูนยการเรียนรู 
เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิน
่

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

-100 %

0

คาใชจา ยในการจัดทําศูนยการเรียนรู 
สําหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

คาใชจา ยในการจางพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ
องคการปกครองสวนทองถิน
่ เพือ
่ เขาสู
ประเทศไทย 4.0

0.00

0.00

0.00

2,250,000.00

-100 %

0

คาใชจา ยในการติดตัง้ ระบบ Wireless
Fidelity : WiFi

28,800.00

28,800.00

28,800.00

28,800.00

-100 %

0

คาใชจา ยในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา

80,000.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00

0 %

80,000

320,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใชจา ยในการพัฒนาขาราชการครูใน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

507,000

คาใชจา ยในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผู
ดูแลเด็กของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก

0.00

94,786.00

0.00

0.00

0 %

0

91,316.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใชจา ยในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

0.00

1,679,104.00

5,100.00

0.00

0 %

0

คาใชจา ยในการพัฒนาปรับปรุงหลัก
สูตร/สือ
่ การเรียนการสอนวิชาอิสลาม
ศึกษา/พุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษา
ขัน
้ พื้นฐาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

600,000

คาใชจา ยในการพัฒนาปรับปรุงหลัก
สูตร/สือ
่ สารการเรียนการสอนวิชาอิสลาม
ศึกษา/พุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษา
ขัน
้ พื้นฐาน

0.00

0.00

460,000.00

0.00

0 %

0

คาใชจา ยในการพัฒนาปรับปรุงหลัก
สูตร/สือ
่ สารเรียนการสอนวิชาอิสลาม
ศึกษา/พุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษา
ขัน
้ พื้นฐาน (ชายแดนใต)

0.00

0.00

0.00

600,000.00

-100 %

0

คาใชจา ยในการพัฒนาการเรียนรูส ู
ประชาคมอาเซียน

คาใชจา ยในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของ
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:04

หนา : 27/72

รายจา ยจริง
ปี 2558
คาใชจา ยในการพัฒนาปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

0.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

0 %

400,000

คาใชจา ยในการพัฒนาศูนยการเรียนอา
เซียนศึกษา

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใชจา ยในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใชจา ยในการพัฒนาแหลงเรียนรูข
 อง
โรงเรียน

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใชจา ยในการพัฒนาแหลงเรียนรูใ น
โรงเรียน

0.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

0 %

200,000

คาใชจา ยในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

0.00

60,000.00

160,000.00

175,000.00

0 %

175,000

คาใชจา ยในการสงเสริมการจัดกระบวน
การเรียนการสอนการบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถาน
ศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูต
 าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

0.00

0.00

0.00

400,000.00

-100 %

0

คาใชจา ยในการสงเสริมการจัดกระบวน
การเรียนการสอนการบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถาน
ศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูต
 าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

400,000

คาใชจา ยในการสงเสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษา

0.00

50,000.00

50,000.00

100,000.00

100 %

200,000

คาใชจา ยในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิน
่ ทีจ่ ดั ทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน

0.00

0.00

0.00

450,000.00

0 %

450,000

คาใชจา ยในการสรางภูมิคุม
 กันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0 %

200,000

คาใชจา ยในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู 
ดานการทองเทีย่ วในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิน
่

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0 %

200,000

38,400.00

38,400.00

38,400.00

38,400.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

38,400

คาใชจา ยอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
คาใชจา ยอินเตอรเน็ตโรงเรียนระบบ
ADSL

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:04

หนา : 28/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

คาใชาจายอินเตอรเน็ตโรงเรียนระบบ
Wireless Fidelity : WiFi

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

28,800

คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับเด็กนักเรียนยาก
จน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

908,000

คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับเด็กยากจน

0.00

183,000.00

183,000.00

968,000.00

-100 %

0

คาวัสดุสง เสริมการเรียนรูภ
 าษาไทย

0.00

0.00

0.00

80,000.00

0 %

80,000

คาสือ
่ การเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ
ของความเป็ นชาติ

0.00

0.00

0.00

40,000.00

-100 %

0

คาหนังสือเรียน

0.00

1,801,419.00

1,718,620.00

1,754,300.00

0.12 %

1,756,400

คาหนังสือเรียน (ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

140,400

11,888,000.00

12,288,000.00

12,144,000.00

12,644,000.00

2.31 %

12,936,000

คาอาหารกลางวันเด็กศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก

0.00

0.00

3,464,300.00

3,439,800.00

0 %

3,439,800

คาอาหารกลางวันเด็กศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาล

772,800.00

705,600.00

0.00

0.00

0 %

0

คาอุปกรณ การเรียน

0.00

0.00

0.00

1,089,910.00

-1.08 %

1,078,100

คาอุปกรณ การเรียน (ศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็ก)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

140,400

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเป็ นฐานในการพัฒนาทองถิน
่
(SBMLD)

0.00

1,015,000.00

925,000.00

4,000,000.00

-25 %

3,000,000

โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
สังกัดโรงเรียนเทศบาล

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการอนุบาลสรางสรรค

115,399.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

15,752,617.19

28,041,205.00

30,491,293.32

40,368,130.00

8,772,014.94

9,683,500.00

9,643,000.00

10,736,600.00

1.3 %

10,876,400

0.00

0.00

80,000.00

0.00

0 %

0

8,772,014.94

9,683,500.00

9,723,000.00

10,736,600.00

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาล

สือ
่ การเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ ของ
ความเป็ นชาติ
รวมคา ใชสอย

37,561,640

คา วัสดุ
คาอาหารเสริม (นม)
วัสดุการศึกษา
รวมคา วัสดุ

10,876,400

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:04

หนา : 29/72

รายจา ยจริง
ปี 2558
รวมงบดํา เนินงาน

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

24,546,332.13

37,796,505.00

40,378,170.32

51,409,630.00

49,094,440

0.00

629,100.00

774,000.00

800,000.00

รวมคา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง

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

9,486,400.00

9,443,640.00

6,820,000.00

6,960,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

6,960,000

รวมเงินอุด หนุ น

9,486,400.00

9,443,640.00

6,820,000.00

6,960,000.00

6,960,000

รวมงบเงินอุด หนุ น

9,486,400.00

9,443,640.00

6,820,000.00

6,960,000.00

6,960,000

รวมงานระดับ กอนวัยเรียนและประถมศึกษา

81,171,298.55

95,869,076.33

113,530,091.61

145,482,330.00

146,024,640

4,304,896.31

4,366,104.00

4,730,621.29

6,400,000.00

0 %

6,400,000

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

325,288.90

444,588.00

405,840.00

1,398,100.00

13.65 %

1,588,900

เงินวิทยฐานะ

599,816.45

602,530.00

577,725.81

1,077,600.00

33.3 %

1,436,400

0.00

0.00

4,612,880.00

4,900,000.00

3.71 %

5,082,000

427,660.00

395,000.00

1,070,161.00

1,230,000.00

0 %

1,230,000

รวมเงินเดื อน (ฝ ายประจํา )

5,657,661.66

5,808,222.00

11,397,228.10

15,005,700.00

15,737,300

รวมงบบุ ค ลากร

5,657,661.66

5,808,222.00

11,397,228.10

15,005,700.00

15,737,300

งบลงทุน
คา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสิง่ กอสราง
คาใชจา ยในการปรับปรุง/ซอมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ

-25 %

600,000

งบเงินอุด หนุ น
เงินอุด หนุ น
เงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน โรงเรียน
บานสุไหงโก-ลก

งานระดับ มัธยมศึกษา
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินอืน
่ ๆ

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:04

หนา : 30/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

งบดํา เนินงาน
คา ใชสอย
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

0.00

398,200.00

355,520.00

428,560.00

-22.59 %

331,760

คาเครือ
่ งแบบนักเรียน

0.00

202,500.00

181,800.00

219,150.00

-22.59 %

169,650

คาเครือ
่ งอุปกรณ การเรียน

0.00

190,050.00

169,680.00

0.00

0 %

0

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

0.00

2,036,250.00

1,829,000.00

2,191,500.00

-22.59 %

1,696,500

คาใชจา ยในการพัฒนาหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา (มุตตะวัซซีเฏาะห) และสือ
่ การ
เรียนการสอนในสถานศึกษาทีจ่ ดั การ
ศึกษาหลักสูตรผสมผสาน

0.00

0.00

230,000.00

0.00

0 %

0

คาใชจา ยในการพัฒนาหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา (มุตะวัซซีเฏาะห) และสือ
่ การ
เรียนการสอนในสถานศึกษาทีจ่ ดั การ
ศึกษาหลักสูตรผสมผสาน

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0 %

300,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

339,000

0.00

102,000.00

109,500.00

438,000.00

-100 %

0

คาวัสดุทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ิศาสน
กิจ/แบบเรียนสําหรับสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาแบบผสมผสานระวางหลัก
สูตรการศึกษาขัน
้ พื้นฐานและหลักสูตร
อิสลามศึกษา (อิสลามตอนกลาง/มุตะ
วัซซีเฎาะห ม.1-3)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

377,000

คาวัสดุทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ิศาสน
กิจ/แบบเรียนสําหรับสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาแบบผสมผสานระหวางหลัก
สูตรการศึกษาขัน
้ พื้นฐานและหลักสูตร
อิสลามศึกษา (อิสลามตอนกลาง/มุตะ
วัซซีเฏาะห ม.1-3)

0.00

0.00

0.00

487,000.00

-100 %

0

คาหนังสือเรียน

0.00

354,162.00

323,608.00

393,700.00

-19.08 %

318,600

คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
คาปัจจัยพืน
่้ ฐานสําหรับนักเรียนยากจน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:04

หนา : 31/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

คาอาหารกลางวัน

0.00

0.00

1,616,000.00

1,948,000.00

-22.59 %

1,508,000

คาอุปกรณ การเรียน

0.00

0.00

0.00

204,540.00

-22.59 %

158,340

0.00

3,283,162.00

4,815,108.00

6,610,450.00

0.00

0.00

404,000.00

0.00

รวมคา วัสดุ

0.00

0.00

404,000.00

0.00

0

รวมงบดํา เนินงาน

0.00

3,283,162.00

5,219,108.00

6,610,450.00

5,198,850

รวมงานระดับ มัธยมศึกษา

5,657,661.66

9,091,384.00

16,616,336.10

21,616,150.00

20,936,150

0.00

438,096.76

2,210,851.53

1,500,000.00

-100 %

0

โครงการจางเหมางานรักษาความ
ปลอดภัยโรงเรียนเทศบาล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

672,000

โครงการจางเหมาทําความสะอาด
(นักการภารโรง)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

756,000

คาใชจา ยในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

1,606,515.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใชจา ยในการพัฒนาสือ
่ การเรียนการ
สอนโดยการมีสว นรวมของครู ชุมชน
และนักเรียน

140,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใชจา ยในโครงการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการและแสดงผลงานนักเรียนกลุม

โรงเรียนเทศบาลระดับภาคและระดับ
ประเทศ

0.00

492,033.00

358,890.00

850,000.00

-58.82 %

350,000

คาใชจา ยในโครงการจัดนิทรรศการและ
แขงขันทักษะทางวิชาการ

0.00

235,085.00

288,795.00

350,000.00

-42.86 %

200,000

รวมคา ใชสอย

5,198,850

คา วัสดุ
วัสดุการศึกษา

0 %

0

งานศึกษาไมกํา หนดระดับ
งบดํา เนินงาน
คา ใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:04

หนา : 32/72

รายจา ยจริง
ปี 2558
คาใชจา ยในโครงการจัดนิทรรศการและ
แขงขันทักษะทางวิชาการ

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

271,945.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใชจา ยในโครงการอบรมสัมมนา
พัฒนาความรูท
 างวิชาการและทัศนศึกษา
ดูงานของพนักงาน ครูเทศบาล ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ครูสอนศาสนาและ
บุคลากรทางศึกษา

0.00

313,210.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใชจา ยในโครงการอบรมสัมมนา
พัฒนาความรูท
 างวิชาการและศึกษาดู
งานของพนักงาน พนักงานครูเทศบาล
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ครูสอนศาสนาและ
บุคลากรทางศึกษา

0.00

0.00

0.00

700,000.00

-100 %

0

คาใชจา ยในโครงการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาและผูนําศาสนา

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-100 %

0

โครงการจัดการเรียนรูภ
 าษาตางประเทศ
สูป
 ระชาคมอาเซียน (ภาษาจีน)

0.00

1,590,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดการเรียนรูภ
 าษาตางประเทศ
สูส
 ากล (ภาษาจีน)

0.00

0.00

2,299,822.60

0.00

100 %

3,600,000

โครงการจัดการเรียนรูภ
 าษาตางประเทศ
สูส
 ากล (ภาษาาจีน)

0.00

0.00

0.00

2,600,000.00

-100 %

0

โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการและ
แสดงผลงานนักเรียนกลุม
 โรงเรียน
เทศบาลระดับภาคและระดับประเทศ

355,910.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดอบรมเขาคายภาษาตาง
ประเทศใหนกั เรียนในโรงเรียน

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

โครงการฝึ กอบรมครูสอนภาษาตาง
ประเทศ

0.00

0.00

199,100.00

0.00

0 %

0

774,000.00

2,119,600.00

2,140,812.95

4,480,000.00

-100 %

0

โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
สังกัดโรงเรียนเทศบาล

0.00

81,800.00

76,715.00

100,000.00

-50 %

50,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

9,216,000

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลและศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:04

หนา : 33/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

โครงการสนับสนุนคาใชจา ยการบริหาร
สถานศึกษาคาใชจา ยในโครงการรณรงค
เพือ
่ ป องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

75,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการสอบแขงขันคนเกงในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล

5,000.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

0.00

149,730.00

135,880.00

150,000.00

-33.33 %

100,000

49,625.00

46,850.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

43,600.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

โครงการอบรมสัมนาพัฒนาความรูท
 าง
วิชาการและทัศนศึกษาดูงานของ
พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทาง
ศึกษา

510,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการอบรมสัมมนาผูนําศาสนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน

165,150.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา

122,545.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
ของครูสอนศาสนา

263,715.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

4,383,605.00

5,466,404.76

7,710,867.08

11,180,000.00

วัสดุกอ
 สราง

0.00

0.00

14,113.00

75,000.00

-100 %

0

วัสดุกีฬา

0.00

0.00

96,000.00

50,000.00

-100 %

0

รวมคา วัสดุ

0.00

0.00

110,113.00

125,000.00

0

รวมงบดํา เนินงาน

4,383,605.00

5,466,404.76

7,820,980.08

11,305,000.00

14,944,000

โครงการอนุบาลสรางสรรค
โครงการอบรมผูสอนคมั ภีรกุรอานใน
เขตเทศบาล
โครงการอบรมผูสอนคมั ภีรอลั กุรอานใน
เขตเทศบาล
โครงการอบรมภาษามลายู

รวมคา ใชสอย

14,944,000

คา วัสดุ

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:04

หนา : 34/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

งบลงทุน
คา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง
คากอสรางสิง่ สาธารณู ปการ
คาใชจา ยในการซอมแซมอาคารเรียน

393,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมคา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง

393,000.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

393,000.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงานศึกษาไมกํา หนดระดับ

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

1,359,600.00

897,837.00

1,243,183.00

753,880.00

84.68 %

1,392,240

195,384.00

205,221.00

114,120.00

41,000.00

143.9 %

100,000

67,200.00

80,700.00

85,200.00

29,200.00

191.78 %

85,200

480,000.00

432,000.00

432,000.00

432,000.00

0 %

432,000

0.00

48,000.00

48,000.00

48,000.00

0 %

48,000

รวมเงินเดื อน (ฝ ายประจํา )

2,102,184.00

1,663,758.00

1,922,503.00

1,304,080.00

2,057,440

รวมงบบุ ค ลากร

2,102,184.00

1,663,758.00

1,922,503.00

1,304,080.00

2,057,440

คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

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

55,000.00

33,000.00

66,700.00

21,000.00

90.48 %

40,000

55,000.00

33,000.00

271,700.00

211,000.00

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน ง
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

งบดํา เนินงาน
คา ตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคา ตอบแทน

280,000

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:04

หนา : 35/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

คา ใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ

0.00

51,997.20

11,342.42

10,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

39,710.00

38,621.00

96,904.00

80,000.00

-62.5 %

30,000

11,055.29

11,677.76

9,270.00

100,000.00

-70 %

30,000

50,765.29

102,295.96

117,516.42

190,000.00

25,928.00

26,386.00

30,031.35

59,000.00

35.59 %

80,000

8,220.00

7,920.00

8,400.00

20,000.00

0 %

20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

18,000.00

3,200.00

12,800.00

10,000.00

200 %

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

74,703.88

62,472.69

61,053.58

102,779.67

-2.7 %

100,000

วัสดุคอมพิวเตอร

36,610.00

20,790.00

34,440.00

50,000.00

0 %

50,000

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

163,461.88

120,768.69

146,724.93

246,779.67

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

คาบริการโทรศัพท

10,184.37

8,007.20

8,081.50

12,000.00

0 %

12,000

8,645.95

8,859.60

9,401.02

15,000.00

-33.33 %

10,000

รวมคา สาธารณู ป โภค

160,223.25

168,461.39

162,606.89

197,000.00

192,000

รวมงบดํา เนินงาน

429,450.42

424,526.04

698,548.24

844,779.67

827,000

รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคา ใชสอย

70,000

คา วัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุอืน
่
รวมคา วัสดุ

285,000

คา สาธารณู ป โภค
คาไฟฟ า

คาบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:04

หนา : 36/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

งบลงทุน
คา ครุภ ณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
เกาอี้พลาสติก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

เครือ
่ งโทรสาร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

18,000

โตะพับอเนกประสงค

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โตะพับอเนกประสงค หนาสแตนเลส

0.00

0.00

0.00

31,000.00

-100 %

0

เครือ
่ งคอมพิวเตอร

0.00

0.00

16,000.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งพิมพเลเซอร

0.00

0.00

3,300.00

0.00

0 %

0

55,794.41

49,945.96

23,680.96

140,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

55,794.41

49,945.96

42,980.96

191,000.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0 %

0

1,997,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมเมรุพรอมติด
ตัง้ เตาเผาศพปลอดมลพิษวัดทองดี
ประชาราม

0.00

3,968,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงภูมิทศั นภายในบริเวณ
ฌาปนสถาน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

0.00

0.00

750,000.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค
ภายในบริเวณฌาปนสถานเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

0.00

0.00

1,520,000.00

0.00

0 %

0

ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
รวมคา ครุภ ณ
ั ฑ

88,000

คา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง
อาคารตาง ๆ
โครงการกอสรางตอเติมหองนํ้าชัน
้ ลาง
พรอมปรับปรุงหองนํ้าชัน
้ บนกอง
สาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
โครงการปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุข
และสิง่ แวดลอม พรอมปรับปรุงภูมิทศั น
คากอสรางสิง่ สาธารณู ปการ

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:04

หนา : 37/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสิง่ กอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสิง่
กอสราง

0.00

0.00

25,200.00

10,000.00

0 %

10,000

รวมคา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข

4,584,428.83

6,256,230.00

4,959,232.20

2,349,859.67

2,982,440

586,920.00

580,150.00

308,640.00

398,760.00

94.22 %

774,480

23,040.00

17,280.00

0.00

0.00

100 %

10,000

0.00

0.00

11,517.00

18,000.00

0 %

18,000

360,000.00

324,000.00

323,100.00

324,000.00

0 %

324,000

0.00

36,000.00

35,900.00

36,000.00

0 %

36,000

รวมเงินเดื อน (ฝ ายประจํา )

969,960.00

957,430.00

679,157.00

776,760.00

1,162,480

รวมงบบุ ค ลากร

969,960.00

957,430.00

679,157.00

776,760.00

1,162,480

0.00

0.00

120,000.00

130,000.00

38.46 %

180,000

คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

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

7,920.00

14,365.00

5,300.00

10,000.00

100 %

20,000

84,320.00

80,365.00

167,300.00

212,000.00

งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่น
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน ง
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

งบดํา เนินงาน
คา ตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคา ตอบแทน

272,000

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:04

หนา : 38/72

รายจา ยจริง

ประมาณการ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

2,370,063.80

1,893,397.23

2,629,458.72

2,750,900.00

-100 %

0

คาเชาทีด
่ ินของการรถไฟ (ตลาดรถไฟ)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,098,200

คาใชจา ยในการจางเหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินการดูแลตลาด

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

936,000

คาใชจา ยในการจางเหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินการดูแลอาคารศูนยอาหาร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

792,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

116,100

999,980.00

962,695.00

974,818.00

650,000.00

38.46 %

900,000

คาใชจา ยตามโครงการถนนคนเดิน

0.00

99,750.00

74,100.00

150,000.00

-33.33 %

100,000

คาใชจา ยตามโครงการรักษ แมนํ้าโก-ลก

0.00

39,786.00

148,580.00

150,000.00

-100 %

0

คาใชจา ยตามโครงการลดคดั แยกขยะมูล
ฝอย

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0 %

200,000

คาใชจา ยตามโครงการสงเสริมและ
พัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร พัฒนาแผง
ลอย จําหน ายอาหารใหถูกหลักสุขาภิบาล

0.00

102,000.00

109,825.00

106,000.00

-100 %

0

คาใชจา ยตามโครงการอบรมจัดระเบียบ
ผูประกอบการกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายตอ
สุขภาพ

0.00

26,100.00

13,600.00

20,000.00

-32 %

13,600

คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ

0.00

24,063.00

1,920.00

10,000.00

200 %

30,000

499,950.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใชจา ยในโครงการพัฒนาตลาดสดน า
ซื้อ

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0 %

60,000

คาใชจา ยในโครงการอบรมดานสาธารณ
สุขในกลุม
 ตาง ๆ

0.00

48,880.00

59,970.00

0.00

0 %

0

99,990.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

199,915.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คา ใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยโครงการสงเสริมและพัฒนา
งานสุขาภิบาลอาหาร พัฒนาแผงลอย
จําหน ายอาหารใหถูกหลักสุขาภิบาล
คาใชจา ยจัดงานเทศกาลอาหารจานเด็ด

คาใชจา ยในการอบรมและทัศนศึกษาดู
งานแกผูประกอบการจําหน ายอาหาร

โครงการถนนคนเดิน
โครงการรักษ แมนํ้าโก-ลก

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:04

หนา : 39/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

โครงการสงเสริมการอนุรกั ษ และฟื้ นฟูสงิ่
แวดลอม

39,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการสงเสริมและพัฒนางาน
สุขาภิบาลอาหาร พัฒนาแผงลอย
จําหน ายอาหารใหถูกหลักสุขาภิบาล

99,580.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการอบรมจัดระเบียบผูประกอบ
กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายตอสุขภาพ

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

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

4,428,248.80

3,196,671.23

4,012,271.72

4,096,900.00

วัสดุสาํ นักงาน

2,324.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

วัสดุไฟฟ าและวิทยุ

1,296.00

4,840.00

18,900.00

38,000.00

-7.89 %

35,000

วัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

วัสดุคอมพิวเตอร

0.00

5,740.00

0.00

0.00

100 %

10,000

3,620.00

10,580.00

18,900.00

38,000.00

375,600.21

317,902.68

447,480.29

700,000.00

-14.29 %

600,000

96,852.95

105,300.86

130,917.20

300,000.00

-33.33 %

200,000

รวมคา สาธารณู ป โภค

472,453.16

423,203.54

578,397.49

1,000,000.00

800,000

รวมงบดํา เนินงาน

4,988,641.96

3,710,819.77

4,776,869.21

5,346,900.00

5,387,900

โครงการจัดซื้อพัดลมโคจร และวัสดุ
อุปกรณ พรอมติดตัง้

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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคา ใชสอย

4,255,900

คา วัสดุ

รวมคา วัสดุ

60,000

คา สาธารณู ป โภค
คาไฟฟ า
คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล

งบลงทุน
คา ครุภ ณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:04

หนา : 40/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

ครุภณ
ั ฑไฟฟ าและวิทยุ
โครงการจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปิ ด
(CCTV) และอุปกรณ ตางๆ พรอมติดตัง้

0.00

0.00

1,340,560.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งคอมพิวเตอร

0.00

0.00

16,000.00

0.00

100 %

16,000

เครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอร

0.00

0.00

3,300.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งพิมพแบบฉี ดหมึกพรอมติดตัง้ ถัง
หมึกพิมพ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

4,300

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

รวมคา ครุภ ณ
ั ฑ

0.00

0.00

1,459,860.00

10,500.00

โครงการติดตัง้ ตะแกรงเหล็กฉี ก ระหวาง
ชัน
้ ที่ 1 กับชัน
้ ใตดิน (ลานจอดรถ)
พรอมกัน
้ หองคอนโทรลเครือ
่ งปั๊มนํ้าและ
บอบําบัดนํ้าเสีย บริเวณอาคารศูนย
อาหาร เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

0.00

0.00

76,000.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงศูนยอาหารเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก (เพิม
่ เติม)

0.00

0.00

5,795,000.00

0.00

0 %

0

รวมคา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง

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

รวมงานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่น

5,958,601.96

4,668,249.77

12,786,886.21

6,134,160.00

6,604,180

416,160.00

452,400.00

458,880.00

263,480.00

292.64 %

1,034,520

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

0 %

8,400

42,000.00

42,000.00

42,000.00

12,000.00

250 %

42,000

ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

53,800

คา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง
คากอสรางสิง่ สาธารณู ปการ

งานศู นยบ ริการสาธารณสุข
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน ง

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:04

หนา : 41/72

รายจา ยจริง
ปี 2558
คาตอบแทนพนักงานจาง

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

360,000.00

324,000.00

324,000.00

324,000.00

0 %

324,000

0.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

0 %

36,000

รวมเงินเดื อน (ฝ ายประจํา )

826,560.00

862,800.00

869,280.00

643,880.00

1,444,920

รวมงบบุ ค ลากร

826,560.00

862,800.00

869,280.00

643,880.00

1,444,920

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

12,000.00

12,000.00

132,000.00

149,000.00

0.00

8,185.50

0.00

36,000.00

-100 %

0

รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

คาใชจา ยในการจางเหมาบุคคลภายนอก
ดูแลอาคารกักสัตว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

108,000

คาใชจา ยตามโครงการควบคุมและ
ป องกันโรคติดตอประจําถิน
่ ในชุมชน

0.00

0.00

24,880.00

30,000.00

-100 %

0

คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ

0.00

8,879.00

20,706.00

40,000.00

-50 %

20,000

คาใชจา ยในการอบรมทางดานสาธารณ
สุขในกลุม
 ตาง ๆ

78,545.00

79,255.00

79,840.00

80,000.00

-100 %

0

คาใชจา ยในการอบรมและศึกษาดูงาน
สาธารณมุขมูลฐานแก อสม.

499,255.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการควบคุมและป องกันโรคติดตอ
ประจําถิน
่ ในชุมชน

42,960.00

28,080.00

0.00

0.00

0 %

0

8,592.49

2,880.00

1,350.00

0.00

100 %

10,000

629,352.49

127,279.50

126,776.00

186,000.00

เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

งบดํา เนินงาน
คา ตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

รวมคา ตอบแทน

242,000

คา ใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคา ใชสอย

148,000

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:05

หนา : 42/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

คา วัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน

9,566.00

8,104.00

9,811.00

10,000.00

0 %

10,000

650.00

3,780.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

วัสดุงานบานงานครัว

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

วัสดุยานพาหนะและขนสง

0.00

3,200.00

0.00

0.00

100 %

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

14,907.49

7,262.83

3,036.68

20,172.14

-50.43 %

10,000

วัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย

57,457.64

136,611.74

97,849.26

150,000.00

-33.33 %

100,000

0.00

0.00

0.00

100,000.00

8 %

108,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

1,500.00

3,000.00

10,000.00

10,000.00

0 %

10,000

วัสดุคอมพิวเตอร

7,310.00

10,280.00

11,450.00

15,000.00

0 %

15,000

91,391.13

172,238.57

132,146.94

360,172.14

2,183.44

2,061.48

1,933.37

4,000.00

รวมคา สาธารณู ป โภค

2,183.44

2,061.48

1,933.37

4,000.00

4,000

รวมงบดํา เนินงาน

734,927.06

313,579.55

392,856.31

699,172.14

682,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

3,500

2,980.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

1,250.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งวัดความดันโลหิต

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ชุดอุปกรณ ยงิ ยาสลบสําหรับสัตว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

53,500

8,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

วัสดุไฟฟ าและวิทยุ

วัสดุการเกษตร

รวมคา วัสดุ

288,000

คา สาธารณู ป โภค
คาบริการโทรศัพท

0 %

4,000

งบลงทุน
คา ครุภ ณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
โตะพรอมเกาอี้
พัดลมติดขางฝา
ครุภณ
ั ฑวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย
เครือ
่ งชั่งนํ้าหนัก

ครุภณ
ั ฑงานบานงานครัว
คูลเลอรตมนํ้ารอน

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:05

หนา : 43/72

รายจา ยจริง
ปี 2558
ตูเย็น

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

9,400.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

16,000

3,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

4,300

17,900.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

รวมคา ครุภ ณ
ั ฑ

34,130.00

12,000.00

9,400.00

20,000.00

โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคารกัก
สัตว(เพิม
่ เติม)

0.00

0.00

0.00

300,000.00

รวมคา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง

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

210,000.00

420,000.00

420,000.00

560,000.00

-100 %

0

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

560,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการดําเนิน
งานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

420,000

รวมเงินอุด หนุ น

210,000.00

420,000.00

420,000.00

560,000.00

980,000

รวมงบเงินอุด หนุ น

210,000.00

420,000.00

420,000.00

560,000.00

980,000

รวมงานศู นยบ ริการสาธารณสุข

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

ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
เครือ
่ งคอมพิวเตอร
เครือ
่ งปริน
้ เตอร
เครือ
่ งพิมพแบบฉี ดหมึกพรอมติดตัง้ ถัง
หมึกพิมพ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

97,300

คา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง
คากอสรางสิง่ สาธารณู ปการ
-100 %

0

งบเงินอุด หนุ น
เงินอุด หนุ น
เงินอุดหนุนเอกชน

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:05

หนา : 44/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน

581,636.77

765,060.00

781,980.00

948,280.00

14.33 %

1,084,200

12,150.00

16,200.00

16,200.00

16,200.00

0 %

16,200

0.00

13,500.00

18,000.00

18,000.00

0 %

18,000

รวมเงินเดื อน (ฝ ายประจํา )

593,786.77

794,760.00

816,180.00

982,480.00

1,118,400

รวมงบบุ ค ลากร

593,786.77

794,760.00

816,180.00

982,480.00

1,118,400

คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

0.00

0.00

60,000.00

85,000.00

5.88 %

90,000

คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

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

46,000.00

60,440.00

135,700.00

158,000.00

คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ

0.00

0.00

0.00

45,000.00

-33.33 %

30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผูพก
ิ าร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

รวมคา ใชสอย

0.00

0.00

0.00

45,000.00

80,000

รวมงบดํา เนินงาน

46,000.00

60,440.00

135,700.00

203,000.00

243,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

639,786.77

855,200.00

951,880.00

1,185,480.00

1,361,400

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห

639,786.77

855,200.00

951,880.00

1,185,480.00

1,361,400

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน ง

งบดํา เนินงาน
คา ตอบแทน

รวมคา ตอบแทน

163,000

คา ใชสอย
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:05

หนา : 45/72

รายจา ยจริง

ประมาณการ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

1,190,040.00

1,322,480.00

1,453,566.67

1,682,800.00

-0.65 %

1,671,800

129,720.00

129,720.00

129,720.00

129,800.00

-12.76 %

113,240

67,200.00

80,700.00

85,200.00

103,200.00

-17.44 %

85,200

351,000.00

324,000.00

324,000.00

324,000.00

0 %

324,000

0.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

0 %

36,000

รวมเงินเดื อน (ฝ ายประจํา )

1,737,960.00

1,892,900.00

2,028,486.67

2,275,800.00

2,230,240

รวมงบบุ ค ลากร

1,737,960.00

1,892,900.00

2,028,486.67

2,275,800.00

2,230,240

0.00

0.00

195,000.00

240,000.00

-12.5 %

210,000

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

126,670.00

148,880.00

312,870.00

397,000.00

171,402.13

203,473.00

104,899.10

330,000.00

-100 %

0

รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

12,000

คาเชาทีด
่ ินของการรถไฟ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

คาใชจา ยในการจางเหมาทําความสะอาด

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

108,000

25,054.35

0.00

0.00

0.00

100 %

60,000

แผนงานเคหะและชุ ม ชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุ ม ชน
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน ง
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

งบดํา เนินงาน
คา ตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

รวมคา ตอบแทน

308,000

คา ใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:05

หนา : 46/72

รายจา ยจริง
ปี 2558
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

0.00

8,020.00

0.00

0.00

0 %

0

9,010.59

15,445.80

19,830.00

10,000.00

600 %

70,000

205,467.07

226,938.80

124,729.10

340,000.00

106,925.90

48,665.00

49,048.00

100,000.00

0 %

100,000

19,578.00

11,364.00

18,380.00

20,000.00

0 %

20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

4,815.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

72,434.40

43,751.10

54,675.60

82,000.00

21.95 %

100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0 %

1,000

39,630.00

33,950.00

32,300.00

50,000.00

0 %

50,000

243,383.30

137,730.10

154,403.60

273,000.00

0.00

254,438.88

219,512.85

270,000.00

0 %

270,000

คาบริการโทรศัพท

3,115.58

2,823.84

2,604.28

15,000.00

0 %

15,000

คาบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม

7,872.42

9,674.18

17,847.60

21,000.00

-14.29 %

18,000

รวมคา สาธารณู ป โภค

10,988.00

266,936.90

239,964.73

306,000.00

303,000

รวมงบดํา เนินงาน

586,508.37

780,485.80

831,967.43

1,316,000.00

1,302,000

เกาอี้

0.00

0.00

1,300.00

0.00

0 %

0

เกาอี้ทาํ งาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

8,700

14,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งถายเอกสาร

0.00

0.00

120,000.00

0.00

0 %

0

ตูไม

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0 %

0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคา ใชสอย

400,000

คา วัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุคอมพิวเตอร
รวมคา วัสดุ

291,000

คา สาธารณู ป โภค
คาไฟฟ า

งบลงทุน
คา ครุภ ณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน

เครือ
่ งดูดฝุ น

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:05

หนา : 47/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

ตูเหล็ก

0.00

0.00

14,400.00

7,600.00

0 %

7,600

โตะทํางานพรอมเกาอี้

0.00

0.00

0.00

52,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

828,260.00

0.00

0 %

0

3,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาเครือ
่ งคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 3 เครือ
่ ง
ตามเกณฑครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร เป็ นเงิน
66,000 บาท

0.00

0.00

66,000.00

0.00

0 %

0

คาเครือ
่ งพิมพ Multifunction แบบฉี ด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือ
่ ง ตาม
เกณฑราคากลางครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
เป็ นเงิน 7,700 บาท

0.00

0.00

7,700.00

0.00

0 %

0

คาเครือ
่ งสํารองไฟ ขนาดไมนอยกวา
800 VA จํานวน 3 เครือ
่ ง ตามเกณฑ
ราคากลางครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร เป็ นเงิน
8,400 บาท

0.00

0.00

8,400.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งคอมพิวเตอร

0.00

0.00

22,000.00

44,000.00

0 %

44,000

เครือ
่ งคอมพิวเตอรโนตบุก

0.00

0.00

16,000.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งพิมพ Multifunction แบบฉี ด
หมึก (inkjet)

0.00

0.00

0.00

7,700.00

-100 %

0

เครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอร

0.00

0.00

6,200.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งพิมพแบบฉี ดหมึก

0.00

0.00

8,500.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งสํารองไฟ

0.00

0.00

6,000.00

5,600.00

-100 %

0

เครือ
่ งสํารองไฟฟ า

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

6,100.00

38,514.52

18,501.37

100,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

23,600.00

38,514.52

1,124,761.37

216,900.00

ครุภณ
ั ฑไฟฟ าและวิทยุ
โทรทัศนวงจรปิ ด
ครุภณ
ั ฑงานบานงานครัว
เครือ
่ งทํานํ้าเย็น
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
รวมคา ครุภ ณ
ั ฑ

165,300

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:05

หนา : 48/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

รวมงบลงทุน

23,600.00

38,514.52

1,124,761.37

216,900.00

165,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุ ม ชน

2,348,068.37

2,711,900.32

3,985,215.47

3,808,700.00

3,697,540

1,010,528.26

953,164.35

1,078,325.66

1,557,920.00

84.13 %

2,868,600

37,477.67

36,167.00

33,960.00

50,000.00

33.12 %

66,560

เงินประจําตําแหน ง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

18,000

คาจางลูกจางประจํา

3,461,150.00

3,516,500.00

3,076,020.00

2,778,100.00

-11.76 %

2,451,500

1,920.00

11,982.00

19,296.00

35,300.00

-15.01 %

30,000

4,023,874.21

3,645,163.61

3,783,353.23

3,704,000.00

22.46 %

4,536,000

0.00

370,901.00

420,366.00

416,000.00

21.15 %

504,000

รวมเงินเดื อน (ฝ ายประจํา )

8,534,950.14

8,533,877.96

8,411,320.89

8,541,320.00

10,474,660

รวมงบบุ ค ลากร

8,534,950.14

8,533,877.96

8,411,320.89

8,541,320.00

10,474,660

0.00

0.00

1,577,500.00

1,560,000.00

21.15 %

1,890,000

536,720.00

575,640.00

265,160.00

391,000.00

7.42 %

420,000

0.00

0.00

40,600.00

82,000.00

72.68 %

141,600

47,095.50

57,583.75

36,051.75

100,000.00

0 %

100,000

583,815.50

633,223.75

1,919,311.75

2,133,000.00

82,487.64

19,793.87

16,947.00

10,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

งานไฟฟ าถนน
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิม
่ ตาง ๆของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

งบดํา เนินงาน
คา ตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคา ตอบแทน

2,551,600

คา ใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:05

หนา : 49/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ

11,780.00

720.00

4,000.00

130,000.00

-76.92 %

30,000

26,316.38

18,708.60

15,531.90

75,000.00

0 %

75,000

120,584.02

39,222.47

36,478.90

215,000.00

วัสดุสาํ นักงาน

286,400.00

362,725.00

242,010.00

160,000.00

-37.5 %

100,000

วัสดุไฟฟ าและวิทยุ

966,890.00

1,164,020.00

1,042,003.00

1,000,000.00

0 %

1,000,000

1,031,450.00

979,376.80

1,312,116.00

1,330,000.00

3.76 %

1,380,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

34,076.00

108,190.00

30,441.78

100,000.00

0 %

100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

390,888.54

260,311.74

279,878.75

400,000.00

25 %

500,000

0.00

1,198.40

0.00

2,500.00

0 %

2,500

3,000.00

1,700.00

0.00

3,000.00

0 %

3,000

รวมคา วัสดุ

2,712,704.54

2,877,521.94

2,906,449.53

2,995,500.00

3,085,500

รวมงบดํา เนินงาน

3,417,104.06

3,549,968.16

4,862,240.18

5,343,500.00

5,942,100

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

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

0.00

0.00

57,500.00

0.00

0 %

0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคา ใชสอย

305,000

คา วัสดุ

วัสดุกอ
 สราง

วัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุเครือ
่ งแตงกาย

งบลงทุน
คา ครุภ ณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน

ครุภณ
ั ฑยานพาหนะและขนสง

ครุภณ
ั ฑไฟฟ าและวิทยุ
เครือ
่ งกําเนิดไฟฟ า

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:05

หนา : 50/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

ครุภณ
ั ฑโรงงาน
ตูเชื่อมไฟฟ า

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,900

โครงการจัดซื้อซุมถวายดอกไมจน
ั ทน
พรอมติดตัง้

0.00

0.00

295,000.00

0.00

0 %

0

ผาเต็นท

0.00

462,000.00

0.00

0.00

0 %

0

449,401.72

314,673.86

391,092.32

500,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,100,000

รวมคา ครุภ ณ
ั ฑ

449,401.72

3,631,673.86

1,998,592.32

835,000.00

โครงการกอสรางทอเหลีย่ มฐานแผ ถนน
ประชาวิวฒ
ั น ซอย 4 (หลังวัดทานเอียด บานเอื้ออาทร)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

4,678,000

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
ถนนผังเมือง 2 (กมลวรรณอุทศ
ิ )

0.00

167,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
พรอมระบบระบายนํ้า ถนนประชาวิวฒ
ั น
ซอยขางสถานีขนสง

0.00

915,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล
.ถนนประชาวิวฒ
ั น ซอย 11

0.00

0.00

0.00

1,859,000.00

-100 %

0

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน
คสล.ถนนรักษ ชนะอุทศ
ิ

0.00

1,125,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน
คสล.ถนนรักษ ชนะอุทศ
ิ (ขางวัดทาน
แดง)

0.00

595,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล
.ถนนเอเชีย 18 (ซอยชุมชนโก-ลกวิลเลจ
1)

0.00

290,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล
.ถนนเอเชีย 18 (ซอยชุมชนโก-ลกวิลเลจ
2)

0.00

179,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ครุภณ
ั ฑอืน
่

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

1,105,900

คา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง
คากอสรางสิง่ สาธารณู ปโภค

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:05

หนา : 51/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล
.พรอมระบบระบายนํ้า ถนนภายใน
ชุมชนตันหยงมะลิ ซอย 4

0.00

992,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบ
ระบายนํ้า ถนนประชาวิวฒ
ั น ซอย 4

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

199,000

โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบ
ระบายนํ้า ถนนประชาวิวฒ
ั น ซอย 8

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

60,000

โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบ
ระบายนํ้า ถนนลูกเสืออนุสรณ ซอย 8

0.00

142,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

475,000.00

0.00

647,000.00

23.65 %

800,000

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

-100 %

0

รวมคา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง

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

360,060.35

63,017.66

671,408.58

140,000.00

รวมเงินอุด หนุ น

360,060.35

63,017.66

671,408.58

140,000.00

0

รวมงบเงินอุด หนุ น

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

384,180.00

437,760.00

456,600.00

473,700.00

32.78 %

629,000

26,280.00

26,280.00

26,280.00

29,600.00

68.92 %

50,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสิง่ กอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสิง่
กอสราง
คาออกแบบ คาควบคุมงานทีจ่ า ยใหแกเอกชน
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
่ ใหไดมาซึ่งสิง่
กอสราง
คาออกแบบ

งบเงินอุด หนุ น
เงินอุด หนุ น
เงินอุดหนุนสวนราชการ

-100 %

0

งานสวนสาธารณะ
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:05

หนา : 52/72

รายจา ยจริง

ประมาณการ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

1,026,570.00

1,122,120.00

1,122,840.00

1,202,760.00

6.03 %

1,275,300

3,840.00

9,412.00

12,864.00

36,000.00

0 %

36,000

1,434,464.53

1,287,562.94

1,226,917.71

1,296,000.00

0 %

1,296,000

0.00

112,334.00

136,309.00

144,000.00

0 %

144,000

รวมเงินเดื อน (ฝ ายประจํา )

2,875,334.53

2,995,468.94

2,981,810.71

3,182,060.00

3,430,300

รวมงบบุ ค ลากร

2,875,334.53

2,995,468.94

2,981,810.71

3,182,060.00

3,430,300

0.00

0.00

530,000.00

570,000.00

0 %

570,000

109,520.00

140,640.00

103,020.00

0.00

100 %

140,000

48,559.00

62,189.00

10,432.00

10,000.00

400 %

50,000

158,079.00

202,829.00

643,452.00

580,000.00

2,739,803.20

2,891,483.87

4,083,906.50

4,137,000.00

-100 %

0

รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

คาใชจา ยในการจางเหมาดูแลรักษา
ความสะอาด

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

108,000

คาใชจา ยในการจางเหมารักษาความ
ปลอดภัย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,176,000

คาใชจา ยในการจางเหมาเอกชนดูแล
รักษาสวนสาธารณะของเทศบาล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,803,600

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

9,047.00

15,463.95

6,470.00

30,000.00

0 %

30,000

2,748,850.20

2,906,947.82

4,090,376.50

4,172,000.00

คาจางลูกจางประจํา
เงินเพิม
่ ตาง ๆของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

งบดํา เนินงาน
คา ตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคา ตอบแทน

760,000

คา ใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคา ใชสอย

4,132,600

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:05

หนา : 53/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

คา วัสดุ
วัสดุไฟฟ าและวิทยุ

46,342.00

98,220.00

11,460.00

100,000.00

0 %

100,000

วัสดุงานบานงานครัว

17,115.00

9,150.00

9,400.00

18,000.00

0 %

18,000

126,471.40

118,990.00

114,168.00

80,000.00

87.5 %

150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

15,860.00

24,100.00

16,420.00

40,000.00

25 %

50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

59,151.73

54,116.79

56,459.33

100,000.00

0 %

100,000

0.00

0.00

0.00

2,500.00

0 %

2,500

150,000.00

199,860.00

269,150.00

210,000.00

-4.76 %

200,000

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0 %

3,000

414,940.13

507,436.79

480,057.33

553,500.00

2,215,033.48

1,809,795.78

1,333,307.00

2,070,000.00

2.9 %

2,130,000

135,415.34

278,197.32

249,960.95

300,000.00

0 %

300,000

รวมคา สาธารณู ป โภค

2,350,448.82

2,087,993.10

1,583,267.95

2,370,000.00

2,430,000

รวมงบดํา เนินงาน

5,672,318.15

5,705,206.71

6,797,153.78

7,675,500.00

7,946,100

58,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งปั๊มนํ้า

8,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งสูบนํ้า

0.00

0.00

0.00

162,000.00

-100 %

0

เครือ
่ งตัดแตงพุม
 ไม

0.00

0.00

0.00

35,200.00

-100 %

0

เครือ
่ งตัดหญา

0.00

0.00

0.00

38,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

1,901,680.00

-100 %

0

วัสดุกอ
 สราง

วัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุการเกษตร
วัสดุเครือ
่ งแตงกาย
รวมคา วัสดุ

623,500

คา สาธารณู ป โภค
คาไฟฟ า
คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล

งบลงทุน
คา ครุภ ณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑการเกษตร
เครือ
่ งตัดแตงกิง่ แบบเครือ
่ งยนต

ครุภณ
ั ฑงานบานงานครัว

ครุภณ
ั ฑอืน
่
เครือ
่ งเลนสนามไฟเบอรกลาสกลางแจง

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:05

หนา : 54/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

เครือ
่ งออกกําลังกายกลางแจง

1,630,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

140,690.00

8,360.00

12,430.00

20,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

1,837,690.00

8,360.00

12,430.00

2,156,880.00

0.00

0.00

14,830,000.00

0.00

0 %

0

0.00

654,200.00

29,000.00

400,000.00

100 %

800,000

รวมคา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง

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

0.00

0.00

0.00

8,120.00

2,353.2 %

199,200

1,468,380.00

1,352,261.00

898,980.00

953,360.00

-25.79 %

707,500

0.00

1,280.00

4,284.00

8,700.00

427.01 %

45,850

14,877,628.15

14,683,029.36

13,656,514.31

13,932,000.00

0.78 %

14,040,000

0.00

122,973.68

1,517,368.67

1,548,000.00

0.78 %

1,560,000

รวมเงินเดื อน (ฝ ายประจํา )

16,346,008.15

16,159,544.04

16,077,146.98

16,450,180.00

16,552,550

รวมงบบุ ค ลากร

16,346,008.15

16,159,544.04

16,077,146.98

16,450,180.00

16,552,550

0.00

0.00

3,919,083.00

3,980,000.00

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
รวมคา ครุภ ณ
ั ฑ

100,000

คา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง
คากอสรางสิง่ สาธารณู ปการ
โครงการปรับปรุงภูมิทศั น สวนรืน
่ อรุณ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสิง่ กอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสิง่
กอสราง

งานกํา จัด ขยะมู ลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน
คาจางลูกจางประจํา
เงินเพิม
่ ตาง ๆของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

งบดํา เนินงาน
คา ตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

1.01 %

4,020,000

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:05

หนา : 55/72

รายจา ยจริง
ปี 2558
คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

813,760.00

778,760.00

874,600.00

930,000.00

-13.98 %

800,000

0.00

0.00

0.00

12,000.00

-100 %

0

813,760.00

778,760.00

4,793,683.00

4,922,000.00

3,647,966.45

3,335,852.91

5,020,774.15

5,500,000.00

-100 %

0

รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

คาใชจา ยในการจางเหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินการขนยายและฝังกลบขยะ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

3,000,000

คาใชจา ยในการจางเหมาบุคคลภายนอก
ดูแลจัดการบอนํ้าบําบัดปฏิกูล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

216,000

คาใชจา ยในการจางเหมาบุคคลภายนอก
รักษาความสะอาดภายในชุมชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,620,000

53,205.36

83,373.76

82,113.01

100,000.00

200 %

300,000

3,701,171.81

3,419,226.67

5,102,887.16

5,600,000.00

306,960.00

304,960.00

190,680.00

575,000.00

-43.48 %

325,000

2,673.00

102,205.00

77,604.00

97,048.19

3.04 %

100,000

383,395.00

327,120.00

388,696.00

400,000.00

0 %

400,000

1,867,040.66

1,727,907.91

1,882,979.41

2,160,000.00

15.74 %

2,500,000

96,500.00

99,710.00

98,745.00

150,000.00

-33.33 %

100,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

97,400.00

139,200.00

50,240.00

150,000.00

0 %

150,000

2,753,968.66

2,701,102.91

2,688,944.41

3,532,048.19

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

51,203.41

102,920.75

85,735.75

210,000.00

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคา ตอบแทน

4,820,000

คา ใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคา ใชสอย

5,146,000

คา วัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอ
 สราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครือ
่ งแตงกาย
รวมคา วัสดุ

3,585,000

คา สาธารณู ป โภค

รวมคา สาธารณู ป โภค

124,000

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:05

หนา : 56/72

รายจา ยจริง

ประมาณการ

ปี 2558

ปี 2559

7,320,103.88

7,002,010.33

12,671,250.32

14,264,048.19

รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย

0.00

0.00

3,790,000.00

0.00

0 %

0

รถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย

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

0.00

0.00

59,000.00

0.00

0 %

0

0.00

9,500.00

0.00

0.00

0 %

0

1,167,434.35

788,674.58

426,833.49

1,050,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,000,000

รวมคา ครุภ ณ
ั ฑ

1,167,434.35

798,174.58

4,275,833.49

4,850,000.00

โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคาร
ซอมบํารุง บริเวณศูนยกาํ จัดขยะมูลฝอย

0.00

0.00

410,000.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตัง้ กันสาด รอบอาคารสํานัก
งานศูนยกาํ จัดขยะฯ

32,700.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

8,564,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมคา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง

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

รวมงบดํา เนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562
13,675,000

งบลงทุน
คา ครุภ ณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑยานพาหนะและขนสง

ครุภณ
ั ฑการเกษตร
เครือ
่ งพนหมอกควัน
ครุภณ
ั ฑงานบานงานครัว
เครือ
่ งตัดหญา
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

2,980,000

คา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง
อาคารตาง ๆ

คากอสรางสิง่ สาธารณู ปการ
โครงการกอสรางระบบบําบัดสิง่ ปฏิกูล
โครงการตามแนวพระราชดําริ

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:05

หนา : 57/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

งบรายจา ยอื่น
รายจา ยอื่น
รายจายอืน
่

0.00

2,490,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมรายจา ยอื่น

0.00

2,490,000.00

0.00

0.00

0

รวมงบรายจา ยอื่น

0.00

2,490,000.00

0.00

0.00

0

รวมงานกํา จัด ขยะมู ลฝอยและสิ่งปฏิกูล

24,866,246.38

35,013,728.95

33,434,230.79

35,564,228.19

33,207,550

240,000.00

216,000.00

216,000.00

216,000.00

0 %

216,000

0.00

24,000.00

24,000.00

24,000.00

0 %

24,000

รวมเงินเดื อน (ฝ ายประจํา )

240,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000

รวมงบบุ ค ลากร

240,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000

0.00

0.00

60,000.00

50,000.00

0.00

0.00

60,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76,493.00

12,500.00

247,289.00

100,000.00

รวมคา วัสดุ

76,493.00

12,500.00

247,289.00

100,000.00

100,000

รวมงบดํา เนินงาน

76,493.00

12,500.00

307,289.00

150,000.00

180,000

งานบํา บัด นํ้า เสีย
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ ายประจํา )
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

งบดํา เนินงาน
คา ตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
รวมคา ตอบแทน

20 %

60,000
60,000

คา ใชสอย
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคา ใชสอย

100 %

20,000
20,000

คา วัสดุ
วัสดุกอ
 สราง

0 %

100,000

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:05

หนา : 58/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

งบลงทุน
คา ครุภ ณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

5,250.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

5,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมคา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000

รวมงบลงทุน

5,250.00

0.00

0.00

0.00

20,000

0.00

0.00

2,990,000.00

0.00

รวมรายจา ยอื่น

0.00

0.00

2,990,000.00

0.00

0

รวมงบรายจา ยอื่น

0.00

0.00

2,990,000.00

0.00

0

รวมงานบํา บัด นํ้า เสีย

321,743.00

252,500.00

3,537,289.00

390,000.00

440,000

รวมแผนงานเคหะและชุ ม ชน

50,682,916.70

67,999,902.56

81,550,691.72

72,543,188.19

72,881,150

1,056,318.58

1,130,520.00

1,133,240.00

1,677,840.00

-3.11 %

1,625,700

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

87,450.00

90,050.00

206,190.00

126,480.00

4.92 %

132,700

เงินประจําตําแหน ง

67,200.00

80,700.00

85,200.00

85,200.00

0 %

85,200

600,000.00

540,000.00

540,000.00

703,000.00

7.54 %

756,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
รวมคา ครุภ ณ
ั ฑ

10,000

คา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสิง่ กอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสิง่
กอสราง

100 %

10,000

งบรายจา ยอื่น
รายจา ยอื่น
รายจายอืน
่

0 %

0

แผนงานสรา งความเขม แข็ งของชุ ม ชน
งานสงเสริม และสนับ สนุ นความเขม แข็ งชุ ม ชน
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจาง

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:06

หนา : 59/72

รายจา ยจริง
ปี 2558
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)
3.7 %

ปี 2562

0.00

60,000.00

60,000.00

81,000.00

84,000

รวมเงินเดื อน (ฝ ายประจํา )

1,810,968.58

1,901,270.00

2,024,630.00

2,673,520.00

2,683,600

รวมงบบุ ค ลากร

1,810,968.58

1,901,270.00

2,024,630.00

2,673,520.00

2,683,600

คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

0.00

0.00

240,000.00

330,000.00

9.09 %

360,000

คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

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

84,000.00

80,000.00

292,000.00

437,000.00

0.00

0.00

107,129.03

118,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

118,000

7,900.00

15,240.00

8,640.00

120,000.00

-25 %

90,000

โครงการจัดการแขงกีฬาชุมชนสัมพันธ
ตานภัยยาเสพติด

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-100 %

0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชน
สัมพันธตานภัยยาเสพติด

0.00

156,380.00

0.00

0.00

100 %

200,000

โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0 %

100,000

796,606.00

841,530.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0 %

100,000

46,208.00

42,071.00

57,890.00

0.00

100 %

100,000

งบดํา เนินงาน
คา ตอบแทน

รวมคา ตอบแทน

467,000

คา ใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ

โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมมลายู
สุไหงโก-ลก
โครงการจัดงานอาซูรอสัมพันธ
โครงการจัดทําแผนชุมชน
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โครงการถนนสายวัฒนธรรม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

โครงการฝึ กอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมแกเยาวชน

0.00

0.00

65,530.00

36,000.00

94.44 %

70,000

โครงการฝึ กอบรมและจัดเก็บขอมูลพื้น
ฐาน

70,800.00

84,420.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึ กอบรมและจัดเก็บขอมูลพื้น
ฐานเพือ
่ การพัฒนา

0.00

0.00

0.00

1,000.00

-100 %

0

โครงการฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของกลุม
 พลังมวลชนตาง ๆ

681,925.00

170,744.00

803,820.00

1,000,000.00

-7 %

930,000

โครงการพัฒนาและฝึ กอาชีพประชาชน
ในชุมชน

64,935.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนํา
สตรี

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-30 %

70,000

โครงการพัฒนาอาชีพและแกไขปัญหา
ความยากจนตามแนวเศรษฐกิจแบบพอ
เพียง

0.00

200,105.00

244,680.00

0.00

0 %

0

โครงการพัฒนาอาชีพและแกไขปัญหา
ความยากจนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

0.00

0.00

0.00

616,900.00

29.68 %

800,000

58,490.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการสงเสริมการปฏิบตั ิศาสนกิจใน
เดือนรอมฎอน

0.00

198,670.00

172,060.00

200,000.00

0 %

200,000

โครงการสงเสริมการปฏิบตั ืศาสนกิจใน
เดือนรอมฎอน

165,595.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

24,428.00

16,316.00

73,271.00

78,000.00

28.21 %

100,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย มาเลเซีย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

700,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทย-มาเลเซีย

0.00

0.00

0.00

800,000.00

-100 %

0

4,810.00

36,555.00

23,350.00

10,000.00

0 %

10,000

1,921,697.00

1,762,031.00

1,556,370.03

3,479,900.00

โครงการรณรงคแกไขปัญหาความยาก
จนและการดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคา ใชสอย

3,738,000
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คา วัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน

48,019.00

43,641.00

75,168.00

146,000.00

-47.95 %

76,000

วัสดุไฟฟ าและวิทยุ

1,206.00

3,372.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

วัสดุงานบานงานครัว

5,325.00

4,860.00

6,000.00

6,000.00

0 %

6,000

วัสดุกอ
 สราง

9,880.00

3,430.00

13,910.00

10,000.00

0 %

10,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

59,779.52

43,945.47

52,970.19

94,100.00

-4.36 %

90,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0 %

2,000

29,000.00

21,870.00

49,705.00

55,000.00

-54.55 %

25,000

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

160,209.52

121,118.47

197,753.19

328,100.00

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

คาบริการโทรศัพท

3,380.13

5,145.63

5,893.63

12,000.00

0 %

12,000

คาบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม

7,575.60

7,575.60

7,575.60

13,000.00

0 %

13,000

รวมคา สาธารณู ป โภค

56,014.09

70,307.45

60,479.11

85,000.00

75,000

รวมงบดํา เนินงาน

2,221,920.61

2,033,456.92

2,106,602.33

4,330,000.00

4,504,000

เครือ
่ งโทรสาร

0.00

0.00

14,600.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งปรับอากาศ

0.00

0.00

0.00

46,000.00

-100 %

0

ชุดรับแขก

0.00

0.00

0.00

12,000.00

-100 %

0

โตะคอมพิวเตอร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

7,200

โตะพรอมเกาอี้ทาํ งาน

0.00

0.00

0.00

36,000.00

-100 %

0

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุดนตรี
รวมคา วัสดุ

224,000

คา สาธารณู ป โภค
คาไฟฟ า

งบลงทุน
คา ครุภ ณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
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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

11,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

จักรโพงอุตสาหกรรม ๕ เสน พรอมโตะ
และขาและมอเตอร

0.00

28,800.00

0.00

0.00

0 %

0

จักรเย็บผาซิกแซ็ก ๙๗๔ พรอมโตะและ
ขาตัง้

0.00

49,600.00

0.00

0.00

0 %

0

จักรเย็บผาฝี เข็มตรง พรอมโตะและขา

0.00

7,900.00

0.00

0.00

0 %

0

สวานชนิดแทนเจาะ

0.00

0.00

0.00

8,500.00

-100 %

0

สวานชนิดมือถือ

0.00

0.00

0.00

2,500.00

-100 %

0

17,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งเลน DVD

4,760.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ชุดลําโพงฮอรน

17,920.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

9,840.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

กลองวงจรปิ ด

0.00

398,500.00

0.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งขยายเสียงโฆษณาติดรถยนต

0.00

0.00

48,400.00

0.00

0 %

0

0.00

13,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครือ
่ งเจียรชนิดมอเตอร

0.00

0.00

0.00

7,800.00

-100 %

0

เครือ
่ งเจียรชนิดมือถือ

0.00

0.00

0.00

5,500.00

-100 %

0

เครือ
่ งเจียรชนิดมือถือแบบหมอทําฟัน

0.00

0.00

0.00

4,200.00

-100 %

0

เลือ
่ ยฉลุชนิดแทน

0.00

0.00

0.00

7,500.00

-100 %

0

โพเดียมไมเนื้อแข็ง
ครุภณ
ั ฑการศึกษา

ครุภณ
ั ฑกอ
 สราง

ครุภณ
ั ฑไฟฟ าและวิทยุ
เครือ
่ ง PowerMix

ไมโครโฟน
ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภณ
ั ฑงานบานงานครัว
ตูโชวผลิตภัณฑ
ครุภณ
ั ฑโรงงาน
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ครุภณ
ั ฑดนตรีและนาฏศิลป
เครือ
่ งดนตรี

0.00

49,000.00

0.00

0.00

0 %

0

22,000.00

0.00

16,000.00

44,000.00

-100 %

0

เครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

เครือ
่ งพิมพเลเซอร

0.00

6,200.00

3,300.00

6,600.00

-100 %

0

2,850.00

0.00

3,000.00

5,600.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

7,500

25,012.29

0.00

46,015.21

20,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

110,382.29

555,200.00

131,315.21

246,200.00

โครงการกอสรางทีท
่ าํ การชุมชนตันหยง
มะลิ

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

-100 %

0

โครงการกอสรางทีท
่ าํ การชุมชนอริศรา

0.00

0.00

1,383,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอสรางศูนยเรียนรูผ
 ูสูงอายุ
สวนรืน
่ อรุณ (เพิม
่ เติม)

0.00

0.00

250,000.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงกอสรางศูนยเรียนรูผ
 ู
สูงอายุ สวนรืน
่ อรุณ

0.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงอุทยานผาปาเตะ
ชุมชนปาโงเปาะเล็ง

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

95,400.00

-100 %

0

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
เครือ
่ งคอมพิวเตอร

เครือ
่ งสํารองไฟ
เครือ
่ งสํารองไฟฟ า
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
รวมคา ครุภ ณ
ั ฑ

44,700

คา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง
อาคารตาง ๆ

คากอสรางสิง่ สาธารณู ปการ
โครงการติดตัง้ หอกระจายขาว
เสา Tower สามเหลีย่ ม
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสิง่ กอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสิง่
กอสราง

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

รวมคา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง

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

รวมงานสงเสริม และสนับ สนุ นความเขม แข็ งชุ ม ชน

4,193,271.48

7,187,926.92

5,895,547.54

8,395,120.00

7,282,300

รวมแผนงานสรา งความเขม แข็ งของชุ ม ชน

4,193,271.48

7,187,926.92

5,895,547.54

8,395,120.00

7,282,300

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

108,000

940,871.00

1,042,708.00

1,057,799.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิรก
ิ ต
ิ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ประจําปี 2562

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคญ
ั ตาง
ๆ

0.00

0.00

0.00

1,300,000.00

-100 %

0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูห
 วั มหาวชิ
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

โครงการจัดงานวันปิ ยมหาราช

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
งบดํา เนินงาน
คา ใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ
โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบตั ิหนาทีง่ าน
บันทึกขอมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ
รายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
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โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการจัดงานวันอนุรกั ษ มรดกไทย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

รวมคา ใชสอย

940,871.00

1,042,708.00

1,057,799.00

1,300,000.00

909,000

รวมงบดํา เนินงาน

940,871.00

1,042,708.00

1,057,799.00

1,300,000.00

909,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

940,871.00

1,042,708.00

1,057,799.00

1,300,000.00

909,000

748,572.00

785,532.26

747,173.23

1,100,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

752,000

โครงการการแขงขันบาสเกตบอล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

โครงการการแขงขันปันจักสีลตั

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

โครงการแขงขันกีฬา - กรีฑา องคกร
ปกครองสวนทองถิน
่ แหงประเทศไทย
ระดับภาคใต และระดับประเทศ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,000,000

โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา กลุม

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

โครงการแขงขันกีฬาเซปักตะกรอ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

70,000

โครงการแขงขันกีฬาเปตอง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

80,000

โครงการแขงขันฟุุตบอลสานสัมพันธ
เทศบาลเมืองสุุไหงโก-ลก คพ
ั

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดํา เนินงาน
คา ใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ
โครงการจางเหมาเอกชนดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณโดยรอบสนามกีฬา
มหาราช
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:06

หนา : 66/72

รายจา ยจริง
ปี 2558
โครงการแขงขันเรือยอกอง

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

2,523,520.00

1,656,305.60

2,783,126.00

2,800,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

รวมคา ใชสอย

3,272,092.00

2,441,837.86

3,530,299.23

3,900,000.00

3,252,000

รวมงบดํา เนินงาน

3,272,092.00

2,441,837.86

3,530,299.23

3,900,000.00

3,252,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

3,272,092.00

2,441,837.86

3,530,299.23

3,900,000.00

3,252,000

โครงการจัดงานสงเสริมประเพณ ศาสนา
วัฒนธรรมทองถิน
่

0.00

1,940,372.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดงานสงเสริมประเพณี ศาสนา
วัฒนธรรมทองถิน
่

1,986,543.00

0.00

1,094,395.00

2,800,000.00

-100 %

0

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจา
ริณีภาคฤดูรอ น ประจําปี 2562

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

โครงการประเพณี ชกั พระ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

โครงการประเพณี ลอยกระทง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

580,000

โครงการประเพณี สงกรานต

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

โครงการวันตรุษจีน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

480,000

โครงการวันอาฬหบูชา/วันเขาพรรษา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

โครงการสงทายปี เกา - ตอนรับปี ใหม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

350,000

โครงการจัดงานสงเสริมดานกีฬาและ
นันทนาการ
โครงการจัดสงเยาวชน ประชาชน เขา
รวมการแขงขันและการประกวดใน
กิจกรรมตางๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดํา เนินงาน
คา ใชสอย
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:06

หนา : 67/72

รายจา ยจริง
ปี 2558
โครงการอนุรกั ษ วฒ
ั นธรรมภูมิปญ
ั ญา
ทองถิน
่ (สมโภชศาลเจาแมโตะโมะ)

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)
100 %

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000

รวมคา ใชสอย

1,986,543.00

1,940,372.00

1,094,395.00

2,800,000.00

2,410,000

รวมงบดํา เนินงาน

1,986,543.00

1,940,372.00

1,094,395.00

2,800,000.00

2,410,000

6,351,480.00

4,100,000.00

100,000.00

188,720.00

รวมเงินอุด หนุ น

6,351,480.00

4,100,000.00

100,000.00

188,720.00

0

รวมงบเงินอุด หนุ น

6,351,480.00

4,100,000.00

100,000.00

188,720.00

0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

8,338,023.00

6,040,372.00

1,194,395.00

2,988,720.00

2,410,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

12,550,986.00

9,524,917.86

5,782,493.23

8,188,720.00

6,571,000

724,590.00

884,775.99

923,040.00

724,300.00

48.54 %

1,075,900

14,880.00

14,880.00

14,880.00

22,300.00

0 %

22,300

0.00

13,500.00

18,000.00

18,000.00

0 %

18,000

840,000.00

755,677.42

756,000.00

756,000.00

0 %

756,000

0.00

84,000.00

84,000.00

84,000.00

0 %

84,000

รวมเงินเดื อน (ฝ ายประจํา )

1,579,470.00

1,752,833.41

1,795,920.00

1,604,600.00

1,956,200

รวมงบบุ ค ลากร

1,579,470.00

1,752,833.41

1,795,920.00

1,604,600.00

1,956,200

งบเงินอุด หนุ น
เงินอุด หนุ น
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน

-100 %

0

แผนงานอุต สาหกรรมและการโยธา
งานกอสรา งโครงสรา งพื้นฐาน
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน ง
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:06

หนา : 68/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

งบดํา เนินงาน
คา ตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

0.00

0.00

300,000.00

300,000.00

10 %

330,000

คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

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

5,410.00

9,925.00

5,950.00

30,000.00

0 %

30,000

91,030.00

110,505.00

359,990.00

366,000.00

0.00

0.00

5,500.00

15,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

27,192.00

12,310.00

26,242.00

50,000.00

0 %

50,000

900.00

2,950.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

28,092.00

15,260.00

31,742.00

70,000.00

48,990.00

49,530.00

25,330.00

8,000.00

525 %

50,000

110,024.00

81,910.00

143,670.00

50,000.00

140 %

120,000

0.00

0.00

0.00

320.00

525 %

2,000

รวมคา วัสดุ

159,014.00

131,440.00

169,000.00

58,320.00

172,000

รวมงบดํา เนินงาน

278,136.00

257,205.00

560,732.00

494,320.00

718,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคา ตอบแทน

476,000

คา ใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคา ใชสอย

70,000

คา วัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุกอ
 สราง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:06

หนา : 69/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

งบลงทุน
คา ครุภ ณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

รวมคา ครุภ ณ
ั ฑ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000

รวมงานกอสรา งโครงสรา งพื้นฐาน

1,857,606.00

2,010,038.41

2,356,652.00

2,128,920.00

2,704,200

รวมแผนงานอุต สาหกรรมและการโยธา

1,857,606.00

2,010,038.41

2,356,652.00

2,128,920.00

2,704,200

เงินเดือนพนักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

319,200

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

199,200

120,000.00

108,000.00

108,000.00

108,000.00

0 %

108,000

0.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

0 %

12,000

รวมเงินเดื อน (ฝ ายประจํา )

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

638,400

รวมงบบุ ค ลากร

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

638,400

40,000.00

46,451.61

55,000.00

90,000.00

40,000.00

46,451.61

55,000.00

90,000.00

5,540.26

0.00

0.00

159,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

432,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

แผนงานการพาณิ ช ย
งานโรงฆา สัต ว
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ ายประจํา )

คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

งบดํา เนินงาน
คา ตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
รวมคา ตอบแทน

33.33 %

120,000
120,000

คา ใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึ่งบริการ
คาใชจา ยในการจางเหมาบุคคลภายนอก
ดูแลระบบและการจัดการโรงฆาสัตว

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:06

หนา : 70/72

รายจา ยจริง
ปี 2558
คาใชจา ยสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตว
และขี้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั
บาฯ

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

คาใชจา ยในการรณรงคปองกันโรคพิษ
สุนขั บา

0.00

34,240.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใชจา ยในการรณรงคปองกันโรคพิษ
สุนขั บา ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บาฯ

0.00

0.00

0.00

155,000.00

-100 %

0

คาใชจา ยในการรณรงคปองกันโรคพิษ
สุนขั บา ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บาฯ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

5,540.26

34,240.00

0.00

314,000.00

0.00

0.00

576.00

3,000.00

0 %

3,000

6,120.00

0.00

3,300.00

10,000.00

0 %

10,000

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

200,000.00

160,000.00

160,000.00

300,000.00

0 %

300,000

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0 %

2,000

206,120.00

160,000.00

163,876.00

335,000.00

67,981.44

64,492.67

51,871.30

100,000.00

0 %

100,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

รวมคา สาธารณู ป โภค

67,981.44

64,492.67

51,871.30

100,000.00

150,000

รวมงบดํา เนินงาน

319,641.70

305,184.28

270,747.30

839,000.00

1,222,000

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคา ใชสอย

617,000

คา วัสดุ
วัสดุไฟฟ าและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอ
 สราง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่
วัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย
รวมคา วัสดุ

335,000

คา สาธารณู ป โภค
คาไฟฟ า
คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:06

หนา : 71/72

รายจา ยจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

งบลงทุน
คา ครุภ ณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
เครือ
่ งปรับอากาศ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

17,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

0.00

0.00

0.00

0.00

โครงการกอสรางและปรับปรุงโรงฆา
สัตว (เพิม
่ เติม)

0.00

0.00

0.00

2,805,000.00

-100 %

0

โครงการกอสรางอาคารกักสัตว เพือ
่ คดั
กรองโรคติดตอพรอมรัว้ ตาขายรอบ
บริเวณ

0.00

0.00

500,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

รวมคา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง

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

รวมงานโรงฆา สัต ว

439,641.70

425,184.28

890,747.30

3,764,000.00

1,897,400

รวมแผนงานการพาณิ ช ย

439,641.70

425,184.28

890,747.30

3,764,000.00

1,897,400

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

1,630,137.00

1,809,286.00

2,340,994.00

2,420,500.00

3.61 %

2,508,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
รวมคา ครุภ ณ
ั ฑ

27,000

คา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง
คากอสรางสิง่ สาธารณู ปการ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสิง่ กอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสิง่
กอสราง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:22:06

หนา : 72/72

รายจา ยจริง
ปี 2558
เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
โครงการอืน
่

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดตา ง (%)

ปี 2562

400,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

137.43 %

1,424,600

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

0.00

0.00

24,940,000.00

27,848,400.00

7.7 %

29,992,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ

0.00

0.00

5,004,000.00

5,733,200.00

10.01 %

6,307,200

358,500.00

410,500.00

496,500.00

600,000.00

0 %

600,000

สํารองจาย

2,474,808.00

161,989.00

1,418,691.00

2,000,000.00

0 %

2,000,000

รายจายตามขอผูกพัน

1,595,989.90

1,815,669.85

1,959,334.09

2,311,200.00

-100 %

0

คาใชจา ยเกีย่ วกับการจราจร

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

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิน
่

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,123,900

61,080.00

0.00

89,220.00

101,000.00

-0.99 %

100,000

2,952,120.00

3,248,120.00

3,315,120.00

3,430,580.00

4.09 %

3,570,920

เงินชวยคาครองชีพผูรบั บํานาญ (ชคบ.)

760,781.22

780,752.00

738,869.33

743,000.00

0 %

743,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา

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

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เงินชวยพิเศษ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิน
่ (กบท.)

หนา : 1/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:21

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่ วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ประมาณการรายจายรวมทัง้ สิ้น 416,208,900 บาท จายจากรายไดจด
ั เก็บเอง หมวดภาษี จด
ั สรรและหมวดเงินอุด
หนุ นทั่ วไป แยกเป็ น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

25,447,700 บาท

รวม
รวม
จํานวน

18,160,500 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหน งนายก/รองนายก
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนประจําตําแหน งนายกและรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 4 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

351,600 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพิเศษนายกและรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 4 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

351,600 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนนายกและรองนายกเทศมนตรี จํานวน 4 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
จํานวน
ตําบล
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี
จํานวน 3 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิน
่
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 18 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 22 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล 6,231,000 บาทและกอง
วิชาการและแผนงาน 1,650,000 บาท)

รวม
จํานวน

6,155,900 บาท
1,430,000 บาท

459,000 บาท

3,563,700 บาท

12,004,600 บาท
7,881,000 บาท

หนา : 2/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

868,000 บาท

เงินประจําตําแหน ง
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นเงินประจําตําแหน งประเภทบริหารทองถิน
่ ระดับสูง 2 อัตรา,
ระดับกลาง 1 อัตรา ประเภทอํานวยการทองถิน
่ ระดับกลาง 2 อัตรา,
ระดับตน 3 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล 410,400 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 85,200 บาท)

495,600 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนรายเดือน ประเภทบริหารทองถิน
่ ระดับสูง 2
อัตรา,ระดับกลาง 1 อัตรา ประเภทอํานวยการทองถิน
่ ระดับกลาง 2
อัตรา, ประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั งิ าน 3 อัตรา ผูไ ดรบ
ั เงินเดือนถึงขัน
้ สูง
ของอันดับ คาตอบแทนเป็ นรายเดือนของพนักงานสวนทองถิน
่ ทีไ่ ดรบ
ั เงิน
เพิม
่ พิเศษสําหรับสูร บฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล 722,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 146,000 บาท )

คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

2,484,000 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล 228,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 48,000 บาท)

276,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 23 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล 2,052,000 บาท และกอง
วิชาการและแผนงาน 432,000 บาท)

งบดําเนินงาน

รวม

6,848,000 บาท

คาตอบแทน
รวม
คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
จํานวน
1.เงินคาตอบแทนสําหรับผูป
 ฏิบตั งิ านในพื้นทีพ
่ เิ ศษ ตัง้ ไว1,260,000
บาท เพือ
่ จายเป็ นคาเงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านในพื้นทีพ
่ เิ ศษของ
พนักงานและพนักงานจาง
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล 990,000 บาท และกอง
วิชาการและแผนงาน 270,000 บาท)
2.เงินตอบแทนคณะกรรมการการพิจารณาเลือ
่ นระดับพนักงาน
เทศบาล ตัง้ ไว 20,000 บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินตอบแทนคณะกรรมการ
พิจารณาเลือ
่ นระดับพนักงานเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

1,560,000 บาท
1,280,000 บาท

คาเบี้ยประชุม
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการประชุมกรรมการของสภาเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

5,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการปฎิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

45,000 บาท

หนา : 3/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

คาเชาบาน

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

110,000 บาท

รวม

2,893,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตัง้ ไว 150,000
บาท เพือ
่ จายเป็ นอาหารคาเครือ
่ งดืม
่ คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช
จายเกีย่ วเนื่องในการรับรอง รวมทัง้ คาบริการดวย ซึง่ จําเป็ นตองจายทีเ่ กีย่ ว
กับการรับรอง เพือ
่ เป็ นคารับรอง ในการตอนรับคณะบุคคลทีม
่ านิเทศงาน
ตรวจงาน หรือเยีย่ มชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาทีเ่ กีย่ วของ ซึง่
รวมตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล โดยตัง้ จายไวไมเกินปี ละ 1% ของราย
ไดจริงของปี งบประมาณ ทีล่ ว งมา โดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุน เงิน
กู เงินจายขาดสะสม และเงินทีม
่ ีผูอ
 ุทศ
ิ ใหเทศบาลมีรายไดจริง
สุทธิ 182,772,586.05 บาท ตัง้ ไวไมเกิน 1%
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิน
่ หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ตัง้ ไว 50,000 บาท เพือ
่ จายเป็ นเลี้ยงรับรองใหกบ
ั การประ
ชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ผูไ ดรบ
ั การแตง
ตัง้ ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน
่ กับองคการ
ปกครองสวนทองถิน
่ หรือองคกรปกครองสวนทองถิน
่ กับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

200,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาเชาบาน คาเชาซื้อ หรือคาผอนชําระเงินกูซ
 ื้อบาน
ใหแกพนักงานเทศบาล ทีจ่ าํ เป็ นตองเชาบาน และมีสท
ิ ธิไ์ ดรบ
ั เงินคาเชา
บานตามระเบียบฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับผูบ
 ริหารพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจําทีไ่ ดรบ
ั ตามสิทธิ ์
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล 60,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 50,000 บาท)
คาใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตางๆ เชน คาจางเหมาบริการ คาธรรมเนียมและคา
ลงทะเบียนตางๆ คาเชาทรัพยสน
ิ และคาลงทะเบียน ส.ท.ท. คาจางเย็บเขา
เลม เขาปกหนังสือ คาจางโฆษณาเผยแพร ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล 50,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 100,000 บาท)

หนา : 4/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยโครงการรณรงคแกไขปัญหายาเสพติด
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการดําเนินการรณรงคแกไปัญหาการแพร
ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจา ยในการฝึ ก
อบรม และการเขารับการฝึ กอบรมของเจาหนาทีท
่ อ
 งถิน
่ พ.ศ.2557
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 224 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

200,000 บาท

คาใชจา ยโครงการวันเทศบาล

จํานวน

100,000 บาท

- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการดําเนินโครงการวันเทศบาล โดยมีคา ใชจา ย
ประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาจตุปจั จัย คาของรางวัล คาเชาเครือ
่ ง
เสียง คาอาหาร เครือ
่ งดืม
่ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดงานวัน
เทศบาล
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ.2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 267 ลําดับที่ 3
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการและคาใชจา ยอืน
่ เชน ของ
ขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล และคาซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา
ดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล 300,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 100,000 บาท)

400,000 บาท

จํานวน

218,000 บาท

คาใชจา ยในการเลือกตัง้
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการจัดการเลือกตัง้ คณะผูบ
 ริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 50 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

1,500,000 บาท

คาใชจา ยในการฝึ กอบรมและศึกษาดูงาน
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการจัดการฝึ กอบรม และศึกษาดูงานของ
พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง ผูบ
 ริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาดวยคาใชจา ยในการฝึ ก
อบรมและการเขารับการฝึ กอบรมของเจาหนาทีท
่ อ
 งถิน
่ พ.ศ.2557
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 265 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

หนา : 5/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

125,000 บาท

รวม
จํานวน

1,743,000 บาท

จํานวน

13,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน ไมกวาด แปรงถูพื้น ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

50,000 บาท

วัสดุกอ
 สราง
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุกอ
 สรางตางๆ เชน ปูน ไม หิน ทราย ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล 15,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 5,000 บาท )

จํานวน

20,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ หัวเทียน
ตลับลูกปื น ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล 80,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 20,000 บาท)

จํานวน

100,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่ ตางๆ เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง
นํ้ามันเครือ
่ ง ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล 250,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 50,000 บาท)

300,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน รูปภาพสีจากการลาง
กระดาษเขียนโปสเตอร พูก
 น
ั ไวนิลฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล 5,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 450,000 บาท)

455,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสน
ิ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล 75,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 50,000 บาท)
คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน

600,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุสาํ นักงานตางๆ เชน กระดาษ ดินสอ ไมบรรทัด
ยางลบ คลิป หมึกโรเนียว กระดาษไข คาจัดทําวารสารสิง่ พิมพตา งๆ
รายงานประจําปี ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล 150,000 บาท และกองวิชาการ
และงาน 450,000 บาท)
วัสดุไฟฟ าและวิทยุ
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุไฟฟ าและวิทยุตา งๆ เชน หลอดไฟฟ า ฟิ วส
ปลัก
๊ ไฟฟ า ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล 10,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 3,000 บาท)

จํานวน

หนา : 6/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

วัสดุเครือ
่ งแตงกาย

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

คาสาธารณู ปโภค
คาไฟฟ า
เพือ
่ จายเป็ นคาไฟฟ า
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล 65,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 350,000 บาท)

รวม
จํานวน

652,000 บาท

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล
เพือ
่ จายเป็ นคานํ้าประปา
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

55,000 บาท

คาบริการโทรศัพท
เพือ
่ จายเป็ นคาโทรศัพท
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล 30,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 10,000 บาท)

จํานวน

40,000 บาท

คาบริการไปรษณี ย
เพือ
่ จายเป็ นคาไปรษณี ยในการสงหนังสือเอกสารตางๆ ในราชการของ
เทศบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

70,000 บาท

คาบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยเกีย่ วกับการใชระบบอินเตอรเน็ต และคาใชจา ยใน
การจัดทําและติดตัง้ Website ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และการเชา
พื้นทีจ่ ดั ทํา Website การปรับปรุงขอมูล จํานวน 12 เดือน
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล 60,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 12,000 บาท)

72,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุเครือ
่ งแตงกายตางๆ เชน รองเทา หมวก เสื้อ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุคอมพิวเตอร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุคอมพิวเตอรตา งๆ เชน แผน CD หมึกสําหรับ
เครือ
่ งปริน
้ เตอร ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล 150,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 50,000 บาท)

415,000 บาท

หนา : 7/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

งบลงทุน

รวม

439,200 บาท

รวม

339,200 บาท

เกาอี้ประชุม
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาเกาอี้ประชุมขาเหล็กพนักพิงบุนวมและทีน
่ งั่
เบาะ จํานวน 6 ตัว (ราคาทองตลาด) เนื่องจากไมไดกาํ หนดในราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 67 ลําดับที่ 6
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

3,600 บาท

เครือ
่ งโทรศัพท

จํานวน

1,500 บาท

เครือ
่ งปรับอากาศ
จํานวน
1. เครือ
่ งปรับอากาศ จํานวน 92,000 บาท
- เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 13,000 บีทียู
พรอมติดตัง้ จํานวน 4 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 66 ลําดับที่ 3
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

139,000 บาท

คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน

- เพือ
่ จายเป็ นเครือ
่ งโทรศัพทสาํ นักงาน จํานวน 1 เครือ
่ ง (ราคาทอง
ตลาด) เนื่องจากไมไดกาํ หนดในราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 66 ลําดับที่ 5
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

2. เครือ
่ งปรับอากาศ จํานวน 47,000 บาท
- เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 36,000 บีทียู
พรอมติดตัง้ จํานวน 1 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 66 ลําดับที่ 4
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
ตูล น
ิ้ ชักเหล็ก
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาตูล น
ิ้ ชักเหล็ก 4 ชัน
้ ขนาดไมนอยกวา 46X130
เซนติเมตร จํานวน 4 ตู (ราคาทองตลาด) เนื่องจากไมไดกาํ หนดในราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 66 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

14,000 บาท

หนา : 8/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

ครุภณ
ั ฑงานบานงานครัว
อางลางจาน
- เพือ
่ จายเป็ นคาอางลางจานสแตนเลส 2 หลุม จํานวน 1 อัน (ราคาทอง
ตลาด) เนื่องจากไมไดกาํ หนดในราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564)เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 67 ลําดับที่ 9
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

3,500 บาท

จํานวน

44,000 บาท

จํานวน

16,000 บาท

ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
เครือ
่ งคอมพิวเตอร
1. เครือ
่ งคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท
- เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 1 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจท
ิ ลั ฯ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) หนาที่ 347 ลําดับที่ 81
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
2. เครือ
่ งคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท
- เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 1 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจท
ิ ลั ฯ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 68 ลําดับที่ 13
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)
เครือ
่ งคอมพิวเตอรโนตบุก

- เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งคอมพิวเตอรโนตบุก
 สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจท
ิ ลั ฯ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 67 ลําดับที่ 7
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

หนา : 9/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

เครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอร

จํานวน

12,600 บาท

จํานวน

5,000 บาท

1. เครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 2,600 บาท
- เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งพิมพเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา (18
หนา/นาที) จํานวน 1 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจท
ิ ลั ฯ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 30 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
2. เครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 10,000 บาท
- เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งพิมพเลเซอร หรือชนิด LED สี แบบ Network
จํานวน 1 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจท
ิ ลั ฯ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 67 ลําดับที่ 8
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
เครือ
่ งสํารองไฟ
1. เครือ
่ งสํารองไฟฟ า จํานวน 2,500 บาท
-เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อคาเครือ
่ งสํารองไฟฟ า ขนาดไมนอยกวา 800 VA
จํานวน 1 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 30 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

2. เครือ
่ งสํารองไฟฟ า จํานวน 2,500 บาท
-เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อคาเครือ
่ งสํารองไฟฟ า ขนาดไมนอยกวา 800 VA
จํานวน 1 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 30 ลําดับที่ 3
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสน
ิ ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

100,000 บาท

หนา : 10/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

2,542,800 บาท

รวม
รวม
จํานวน

1,778,000 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนรายเดือน คาตอบแทนเป็ นรายเดือนของ
พนักงานสวนทองถิน
่ ทีไ่ ดรบ
ั เงินเพิม
่ พิเศษสําหรับสูร บ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน

140,000 บาท

เงินประจําตําแหน ง
เพือ
่ จายเป็ นเงินประจําตําแหน งประเภทอํานวยการทองถิน
่
ระดับตน 1 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน

18,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน

108,000 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน

12,000 บาท

งบดําเนินงาน
รวม
คาตอบแทน
รวม
คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาเงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านในพื้นทีพ
่ เิ ศษของพนักงานและ
พนักงานจาง
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)

650,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จํานวน 5 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)

คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน

1,778,000 บาท
1,500,000 บาท

265,000 บาท
150,000 บาท

15,000 บาท

หนา : 11/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

คาเชาบาน

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

205,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสน
ิ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ตัง้ จายจากรายได (กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน

35,000 บาท

คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุสาํ นักงานตางๆ เชน กระดาษ ดินสอ ไมบรรทัด
ยางลบ คลิป หมึกโรเนียว กระดาษไข ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)

รวม
จํานวน

170,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุคอมพิวเตอรตา งๆ เชน แผน CD หมึกสําหรับ
เครือ
่ งปริน
้ เตอร ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน

70,000 บาท

คาสาธารณู ปโภค
คาบริการโทรศัพท
เพือ
่ จายเป็ นคาโทรศัพท
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)

รวม
จํานวน

10,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาเชาบาน คาเชาซื้อ หรือคาผอนชําระเงินกูซ
 ื้อบานใหแก
พนักงานเทศบาลทีจ่ าํ เป็ นตองเชาบาน และมีสท
ิ ธิไดรบ
ั เงินคาเชาบานตาม
ระเบียบ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานเทศบาลทีไ่ ดรบ
ั
ตามสิทธิ ์
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
คาใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตาง ๆ เชน คาจางเย็บเลมเขาปกหนังสือ คาใชจา ย
ในการดําเนินคดี คาธรรมเนียมศาล ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการและคาใชจา ยอืน
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)

100,000 บาท

10,000 บาท

หนา : 12/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

งบลงทุน

รวม

114,800 บาท

รวม

114,800 บาท

เกาอี้
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาเกาอี้ แบบมีพนักพิง จํานวน 2 ตัว (ราคาทองตลาด) เนื่อง
จากไมไดกาํ หนดในราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 68 ลําดับที่ 12
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)

5,000 บาท

คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน

เครือ
่ งปรับอากาศ

จํานวน

55,400 บาท

1. เครือ
่ งปรับอากาศ จํานวน 32,400 บาท
- เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทียู
พรอมคาติดตัง้ จํานวน 1 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 67 ลําดับที่ 10
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)
2. เครือ
่ งปรับอากาศ จํานวน 23,000 บาท
- เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 13,000 บีทียู
พรอมคาติดตัง้ จํานวน 1 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 67 ลําดับที่ 11
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)

ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
เครือ
่ งคอมพิวเตอร
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 2 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจท
ิ ลั ฯ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 68 ลําดับที่ 13
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)

44,000 บาท

หนา : 13/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

จํานวน

7,900 บาท

- เพือ
่ จายเป็ นเครือ
่ งพิมพเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network
แบบที่ 1 (27 หนา/นาที) จํานวน 1 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิ
ทัลฯ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 68 ลําดับที่ 15
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)
เครือ
่ งสํารองไฟฟ า
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งสํารองไฟฟ า ขนาดไมนอยกวา 800 VA
จํานวน 1 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจท
ิ ลั ฯ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 68 ลําดับที่ 14
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)

2,500 บาท

เครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอร

งานบริหารงานคลัง
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองคลังจํานวน 21 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนรายเดือน เทากับอัตราเงินประจําตําแหน งทีไ่ ดรบ
ั
อยู และเงินเพิม
่ คาครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล เงินเพิม
่ พิเศษ
สําหรับสูร บ (พ.ส.ร.) ของพนักงานเทศบาล กองคลัง ทีไ่ ดรบ
ั ตามสิทธิ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)
เงินประจําตําแหน ง
เพือ
่ จายเป็ นเงินประจําตําแหน งผูบ
 ริหาร จํานวน 5 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)
คาจางลูกจางประจํา
เพือ
่ จายเป็ นเงินคาจางลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)
เงินเพิม
่ ตาง ๆของลูกจางประจํา
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนของพนักงานจางของกองคลัง
จํานวน 17 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)

11,584,000 บาท
9,198,000 บาท
9,198,000 บาท
6,407,700 บาท

265,000 บาท

จํานวน

139,000 บาท

จํานวน

252,200 บาท

จํานวน

10,100 บาท

จํานวน

1,920,000 บาท

หนา : 14/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

204,000 บาท

รวม

2,315,000 บาท

คาตอบแทน
รวม
จํานวน
คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
1. คาตอบแทนสําหรับผูป
 ฏิบตั งิ านในพื้นทีพ
่ เิ ศษ ตัง้ ไว 930,000
บาท เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนผูป
 ฏิบตั งิ านพื้นทีพ
่ เิ ศษสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางกองคลัง
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง)
2. คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดจาง ตัง้ ไว 50,000 บาท เพือ
่
จายเป็ นคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดจาง
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)

1,410,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)
งบดําเนินงาน

980,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาอาหารทําการนอกเวลาราชการ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)
คาเชาบาน
เพือ
่ จายเป็ นคาเชาบาน คาเชาซื้อ หรือคาผอนชําระเงินกูซ
 ื้อบานใหแก
์
์
พนักงานเทศบาล ทีจ่ าํ เป็ นตอง เชาบาน และมีสท
ิ ธิไดรบ
ั เงินคาเชาบาน
ตามระเบียบ ฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลลูกจาง
ประจํา และขาราชการบํานาญ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

คาใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
คาเชาทีด
่ น
ิ การรถไฟ
- เพือ
่ จายเป็ นคาเชาทีด
่ น
ิ การรถไฟบริเวณซุม
 ขายอาหาร สวนรืน
่ อรุณ
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ทีเ่ บิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณู ปโภค
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 20 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)

รวม

456,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

หนา : 15/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

จํานวน

216,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง และลูกจางประจํา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและซอมแซม ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)
คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุสาํ นักงาน เชน กระดาษ แบบพิมพและทะเบียน
ตางๆ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)
วัสดุไฟฟ าและวิทยุ
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุไฟฟ าและวิทยุ เชน หลอดไฟ ฟิ วส สายไฟ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)
วัสดุงานบานงานครัว
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถังขยะ ไมกวาด ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)

จํานวน

130,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

397,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

4,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ หัวเทียน ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่ นํ้ามันเชื้อเพลิง
นํ้ามันเครือ
่ ง ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)
วัสดุคอมพิวเตอร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หัวพิมพ หมึกพิมพ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

คาใชจา ยในการจางเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการจางเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก ทีเ่ ทศบาล
จางใหทาํ สิง่ ของใหเทศบาล
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ทีเ่ บิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณู ปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิน
่
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 26 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)
คาประกันภัยรถยนต
เพือ
่ จายเป็ นคาประกันรถยนต
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

250,000 บาท

หนา : 16/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

วัสดุอืน
่

จํานวน

10,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอืน
่ ๆ ทีไ่ มเขาลักษณฑประเภทวัสดุ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)
คาสาธารณู ปโภค
คาบริการโทรศัพท

รวม
จํานวน

52,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาบริการโทรศัพท
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)
คาบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม

จํานวน

16,000 บาท

รวม
รวม

71,000 บาท

จํานวน

21,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,825,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 6 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

648,000 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

72,000 บาท

36,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาบริการอินเตอรเน็ต
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองคลัง)

งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
เครือ
่ งคอมพิวเตอรโนตบุก

- เพือ
่ จายเป็ นคาซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอรโนตบุก
 สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 68 ลําดับที่ 16
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จํานวน 2 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

71,000 บาท

1,006,000 บาท
1,006,000 บาท
286,000 บาท

หนา : 17/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

งบดําเนินงาน

รวม

717,000 บาท

รวม
จํานวน

302,000 บาท

จํานวน

45,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานเทศบาลทีไ่ ดรบ
ั
ตามสิทธิ ์
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

5,000 บาท

คาใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
โครงการจางเหมาเฝ าระวังความปลอดภัยสํานักงานเทศบาล
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการดําเนินโครงการจางเหมาเฝ าระวังความ
ปลอดภัยสํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ทีเ่ บิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณู ปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิน
่
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 246 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

รวม

350,000 บาท

จํานวน

270,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

คาตอบแทน
คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

210,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาเงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านในพื้นทีพ
่ เิ ศษของพนักงาน
และพนักงานจาง
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
คาเชาบาน
เพือ
่ จายเป็ นคาเชาบาน คาเชาซื้อ หรือคาผอนชําระเงินกูซ
 ื้อบานใหแก
์
พนักงานเทศบาล ทีจ่ าํ เป็ นตองเชาบาน และมีสท
ิ ธิไดรบ
ั เงินคาเชาบานตาม
ระเบียบฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาทีพ
่ กั ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล
หรือพนักงานจางทีเ่ ทศบาลสั่งใหไปราชการตางทองถิน
่
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสน
ิ ให
สามารถใชงานไดตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

หนา : 18/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

คาวัสดุ
วัสดุกอ
 สราง

รวม
จํานวน

65,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ หัวเทียน
ตลับลูกปื น ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

15,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่ ตางๆ เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง
นํ้ามันเครือ
่ ง ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

35,000 บาท

วัสดุการเกษตร
เพือ
่ จายเป็ นอาหารสัตว ทีง่ านเทศกิจจับตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

10,000 บาท

งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
ชัน
้ วางเอกสารไม
- เพือ
่ จายเป็ นคาชัน
้ วางเอกสารไม 5 ชัน
้ จํานวน 4 อัน (ราคาทอง
ตลาด) เนื่องจากไมไดกาํ หนดในราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 68 ลําดับที่ 17
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

รวม
รวม

102,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

5,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุกอ
 สรางตางๆ เชน ปูน ไม หิน ทราย ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
งานป องกันภัยฝ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จํานวน 5 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

102,000 บาท

100,000 บาท

7,943,000 บาท
5,275,000 บาท
5,275,000 บาท
655,000 บาท

หนา : 19/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

60,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 38 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

4,104,000 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

456,000 บาท

รวม

2,089,000 บาท

คาตอบแทน
รวม
จํานวน
คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
1.เงินคาตอบแทนสําหรับผูป
 ฏิบตั งิ านในพื้นทีพ
่ เิ ศษ ตัง้ ไว 1,230,000
บาทเพือ
่ จายเป็ นคาเงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านในพื้นทีพ
่ เิ ศษของ
พนักงานและพนักงานจาง
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
2.เงินคาตอบแทนการปฎิบตั งิ านสมาชิก อปพร. ตัง้ ไว 20,000 บาท เพือ
่
จายเป็ นคาตอบแทนการปฎิบตั งิ านสมาชิก อปพร.
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

1,290,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนรายเดือน ประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั งิ าน 2
อัตรา ผูไ ดรบ
ั เงินเดือนถึงขัน
้ สูงของอันดับ คาตอบแทนเป็ นรายเดือนของ
พนักงานสวนทองถิน
่ ทีไ่ ดรบ
ั เงินเพิม
่ พิเศษสําหรับสูร บ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
งบดําเนินงาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานเทศบาลทีไ่ ดรบ
ั
์
ตามสิทธิ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
คาใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตางๆ เชน คาจางเหมาบริการ คาเชาทรัพยสน
ิ
คาจางเย็บเขาเลม เขาปกหนังสือฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการและคาใชจา ยอืน
่
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสน
ิ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

1,250,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

หนา : 20/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน

รวม
จํานวน

522,000 บาท

วัสดุไฟฟ าและวิทยุ
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุไฟฟ าและวิทยุตา งๆ เชน หลอดไฟฟ า ฟิ วส ปลัก
๊
ไฟฟ า ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

20,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน ไมกวาด แปรงถูพื้น ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุกอ
 สราง
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุกอ
 สรางตางๆ เชน ปูน ไม หิน ทราย ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

5,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ หัวเทียน
ตลับลูกปื น ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

100,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่ ตางๆ เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง
นํ้ามันเครือ
่ ง ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

200,000 บาท

วัสดุเครือ
่ งแตงกาย
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุเครือ
่ งแตงกายตางๆ เชน รองเทา หมวก เสื้อ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

60,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุคอมพิวเตอรตา งๆ เชน แผน CD หมึกสําหรับ
เครือ
่ งปริน
้ เตอร ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

7,000 บาท

วัสดุเครือ
่ งดับเพลิง
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุเครือ
่ งดับเพลิงตาง ๆ เชน ทอดูดสายสงนํ้า และอุปกรณ
การดับเพลิงฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

100,000 บาท

20,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุสาํ นักงานตางๆ เชน กระดาษ ดินสอ ไมบรรทัด
ยางลบ คลิป หมึกโรเนียว กระดาษไข ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

คาสาธารณู ปโภค
คาไฟฟ า
เพือ
่ จายเป็ นคาไฟฟ า
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

รวม
จํานวน

97,000 บาท
72,000 บาท

หนา : 21/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

579,000 บาท

รวม

549,000 บาท

จํานวน

126,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคานํ้าประปา
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
คาบริการโทรศัพท
เพือ
่ จายเป็ นคาโทรศัพท
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
คาบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยเกีย่ วกับการใชระบบอินเตอรเน็ต
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑยานพาหนะและขนสง
เรืออลูมเิ นียมทองแบน
- เพือ
่ จายเป็ นคาเรืออลูมเิ นียมทองแบน ขนาดไมนอย
กวา 1.50X3.70X0.40 เมตร จํานวน 2 ลํา (ราคาทองตลาด) เนื่องจาก
ไมไดกาํ หนดในราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 31 ลําดับที่ 4
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภณ
ั ฑโรงงาน
่ ยโซยนต
เลือ
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาเลือ
่ ยโซยนต กําลังเครือ
่ งจักรตนกําลังไมนอยกวา 0.8
แรงมา แผนบังคับโซความยาวไมนอยกวา 11.5 นิ้ว จํานวน 2
เครือ
่ ง (ราคาทองตลาด) เนื่องจากไมไดกาํ หนดในราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 69 ลําดับที่ 18
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

23,000 บาท

400,000 บาท

หนา : 22/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
รวม

21,590,000 บาท

รวม
จํานวน

11,718,700 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนรายเดือน เงินปรับเพิม
่ ตามคุณวุฒ ิ คาตอบ
แทน เงินเดือนเต็มขัน
้ ของพนักงานทีเ่ งินเดือนเต็มขัน
้ เงินเพิม
่ พิเศษ
สําหรับการสูร บ (พ.ส.ร.) ฯลฯ ใหแกพนักงานเทศบาลผูม
 ีสท
ิ ธิ ์
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

จํานวน

918,000 บาท

เงินประจําตําแหน ง
เพือ
่ จายเป็ นเงินประจําตําแหน ง สําหรับพนักงานเทศบาลผูม
 ีสท
ิ ธิ ์
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

จํานวน

330,200 บาท

เงินวิทยฐานะ
เพือ
่ จายเป็ นเงินวิทยฐานะ สําหรับพนักงานเทศบาลผูม
 ีสท
ิ ธิ ์
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

จํานวน

498,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาจางพนักงานจาง จํานวน 16 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

จํานวน

2,160,000 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 16 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

จํานวน

200,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาลพรอมทัง้ เงินปรับปรุง
เดือน จํานวน 18 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

11,718,700 บาท
7,612,500 บาท

เงิน

หนา : 23/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

งบดําเนินงาน

รวม

7,133,000 บาท

รวม
จํานวน

1,750,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

คาเชาบาน
เพือ
่ จายเป็ นคาเชาบาน คาเชาซื้อ หรือคาผอนชําระเงินกูซ
 ื้อบาน
ใหแกพนักงานเทศบาล ทีจ่ าํ เป็ นตอง เชาบาน และมีสท
ิ ธิไ์ ดรบ
ั เงินคาเชา
บานตามระเบียบฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

จํานวน

100,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จายเป็ นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

จํานวน

50,000 บาท

รวม

1,300,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

คาตอบแทน
คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

1,570,000 บาท

1. คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านในพื้นทีพ
่ เิ ศษ ตัง้ ไว 1,500,000 บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านพื้นทีพ
่ เิ ศษของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)
2. คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานครู
เทศบาล ตัง้ ไว 50,000 บาท เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนคณะกรรมการการ
ดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)
3. คาตอบแทนกรรมการจัดหาพัสดุ ตัง้ ไว 20,000 บาท เพือ
่ จายเป็ นคา
ตอบแทนกรรมการจัดหาพัสดุ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

คาใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพือ
่ จายเป็ นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ คาเย็บ หรือเขาปก
หนังสือ คาซักฟอก คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสน
ิ คาโฆษณาเผยแพร
คาจางเหมาบริการคาติดตัง้ ไฟฟ า ประปา โทรศัพท ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาทีพ
่ กั ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาหรือพนักงานจางที่
เทศบาลสั่งใหไปราชการตางทองถิน
่
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

หนา : 24/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

200,000 บาท

รวม
จํานวน

850,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว
เพือ
่ จายเป็ นคาไมกวาด ถังขยะ จาน ชอน ฯลฯ สําหรับสํานักการ
ศึกษา และศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

จํานวน

40,000 บาท

วัสดุกอ
 สราง
เพือ
่ จายเป็ นคาทราย ดิน ไม ตะปู ลวด ฯลฯ สําหรับสํานักการศึกษา
และศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

จํานวน

40,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพือ
่ จายเป็ นคาอะไหลยนตตา งๆ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

จํานวน

70,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่
เพือ
่ จายเป็ นคานํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันหลอลืน
่ ฯลฯ สําหรับสํานักการ
ศึกษา โรงเรียนเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

จํานวน

400,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพือ
่ จายเป็ นคาพูก
 น
ั สี แผนป าย ฟิ ลมและคาลาง ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
เพือ
่ จายเป็ นคาหมึกคอมพิวเตอร แผนซีดี ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

จํานวน

80,000 บาท

วัสดุอืน
่

จํานวน

100,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสน
ิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ ของสํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล และศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)
คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน

100,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ สําหรับสํานักการ
ศึกษา โรงเรียนเทศบาล และศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)
วัสดุไฟฟ าและวิทยุ
เพือ
่ จายเป็ นคาฟิ วส หลอดไฟ สายไฟ ลําโพง ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอืน
่ ๆ ทีไ่ มเขาขายประเภทวัสดุ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

หนา : 25/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

คาสาธารณู ปโภค
คาไฟฟ า

รวม
จํานวน

3,233,000 บาท

จํานวน

700,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

คาบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการเชือ
่ มตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง ไดแก
คาขอใชคส
ู าย ADSL คาบริการรายเดือน สําหรับสํานักการศึกษาและ
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

จํานวน

18,000 บาท

งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
ชัน
้ วางของ
- เพือ
่ จายเป็ นคาชัน
้ วางของ 3 ชัน
้ ขนาดไมนอยกวา 87x47x30
เซนติเมตร จํานวน 4 ชุด สําหรับศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน
(ราคาทองตลาด) เนื่องจากไมไดกาํ หนดในราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที่ 353 ลําดับที่ 105
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

รวม
รวม

2,738,300 บาท

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

54,000 บาท

2,500,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาไฟฟ า สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล และศูนยพฒ
ั นา
เด็กเล็ก สนามกีฬามหาราช สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล ลานคนเดิน
สนามเปตอง อาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 3 และอืน
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)
คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล
เพือ
่ จายเป็ นคานํ้าประปา สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ศูนยพฒ
ั นา
เด็กเล็ก และสนามกีฬาฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)
คาบริการโทรศัพท
เพือ
่ จายเป็ นคาโทรศัพท สํานักการศึกษาและศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
ตัง้ จายจากเงินรายได(สํานักการศึกษา)

ตูก
 ระจกบานเลือ
่ น
- เพือ
่ จายเป็ นคาตูก
 ระจกบานเลือ
่ น จํานวน 15 ใบ สําหรับ
ศูนยฯ เทศบาล จํานวน 3 ใบ, ศูนยฯ มัสยิดอัลอามีน จํานวน 3
ใบ, ศูนยฯ มัสยิดอะหมาดียะห จํานวน 3 ใบ, ศูนยฯ วัดโก-ลกเทพ
วิมล จํานวน 3 ใบ และโรงเรียนเทศบาล 4จํานวน 3 ใบ (ราคาทอง
ตลาด) เนื่องจากไมไดกาํ หนดในราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 31 ลําดับที่ 5
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

671,300 บาท

หนา : 26/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

จํานวน

40,000 บาท

ตูโ ชวตด
ิ ผนัง
- เพือ
่ จายเป็ นคาตูโ ชวตด
ิ ผนัง จํานวน 5 ใบ สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1
(ราคาทองตลาด) เนื่องจากไมไดกาํ หนดในราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที่ 348 ลําดับที่ 90
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

จํานวน

10,000 บาท

ตูเ หล็ก 2 บาน

จํานวน

55,000 บาท

ตูเ ก็บเสื้อผา
- เพือ
่ จายเป็ นคาตูเ ก็บเสื้อผา จํานวน 4 ใบ สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1
(ราคาทองตลาด) เนื่องจากไมไดกาํ หนดในราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที่ 351 ลําดับที่ 95
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

- เพือ
่ จายเป็ นคาตูเ หล็กแบบ 2 บาน มือจับชนิดบิด มีแผนชัน
้ ปรับระดับ 3
ชัน
้ จํานวน 10 ใบ สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 คุณสมบัตต
ิ ามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.(ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที่ 351 ลําดับที่ 97
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)
ครุภณ
ั ฑการศึกษา
ชุดโตะ - เกาอี้อนุบาล
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาชุดโตะ-เกาอี้อนุบาล จํานวน 50 ชุด สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 (ราคาทองตลาด) เนื่องจากไมไดกาํ หนดในราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 32 ลําดับที่ 6
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)
ครุภณ
ั ฑไฟฟ าและวิทยุ
ลําโพงกระจายเสียง
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาลําโพงกระจายเสียง จํานวน 8 ตัว สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 4 (ราคาทองตลาด) เนื่องจากไมไดกาํ หนดในราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที่ 352 ลําดับที่ 102
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

85,000 บาท

48,000 บาท

หนา : 27/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
จํานวน

13,300 บาท

จอโปรเจคเตอร แบบขาตัง้
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาจอโปรเจคเตอร แบบขาตัง้ ขนาดไมนอยกวา 100
นิ้ว จํานวน 1 เครือ
่ ง สําหรับสํานักการศึกษา (ราคาทองตลาด) เนื่องจาก
ไมไดกาํ หนดในราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 71 ลําดับที่ 30
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

4,700 บาท

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดของจอภาพไมนอยกวา 1920x1080 พิกเซล ขนาดจอไม
นอยกวา 40 นิ้ว จํานวน 12 เครือ
่ ง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1
จํานวน 5 เครือ
่ ง, โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 1 เครือ
่ ง, ศูนยฯ
เทศบาล จํานวน 2 เครือ
่ ง ศูนยฯมัสยิดอะหมาดียะห 2 เครือ
่ ง ศูนยฯมัสยิด
อัลอามีน 2 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 33 ลําดับที่ 8
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)
ครุภณ
ั ฑวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย
เครือ
่ งชั่งนํ้าหนัก
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งชั่งนํ้าหนักแบบดิจต
ิ อลพรอมทีว่ ดั สวน
สูง จํานวน 1 เครือ
่ ง สําหรับศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน (ราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 33 ลําดับที่ 9
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

212,400 บาท

เครือ
่ งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
- เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งมัลติมเิ ดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาดไม
นอยกวา 3,000 ANSL Lumens จํานวน 1 เครือ
่ ง สําหรับสํานักการ
ศึกษา (ราคามาตรฐานครภัณฑ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 32 ลําดับที่ 7
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

20,000 บาท

หนา : 28/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:22

ครุภณ
ั ฑกีฬา
เครือ
่ งเลนสนาม
- เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งเลนสนาม (ชุดอุโมงครถไฟผจญภัย) จํานวน 1
ชุด สําหรับศูนยฯ วัดโก-ลกเทพวิมล (ราคาทองตลาด) เนื่องจากไมได
กําหนดในราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 34 ลําดับที่ 10
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร

จํานวน

43,000 บาท

เครือ
่ งคอมพิวเตอร
- เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 2 เครือ
่ ง สําหรับสํานักการศึกษา
(ราคามาตรฐานกระทรวงดิจท
ิ ลั ฯ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 71 ลําดับที่ 27
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

จํานวน

44,000 บาท

เครือ
่ งคอมพิวเตอรโนตบุก

จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาคอมพิวเตอรโนตบุก
 สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
เครือ
่ ง สําหรับศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิ
ทัลฯ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 34 ลําดับที่ 11
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)
เครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอร
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นเครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอร ชนิดขาวดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 จํานวน 1 เครือ
่ ง สําหรับสํานักการศึกษา (ราคามาตรฐานกระทรวงดิ
จิทลั ฯ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 71 ลําดับที่ 29
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

21,000 บาท

7,900 บาท

หนา : 29/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

จํานวน

5,000 บาท

รวม

2,067,000 บาท

จํานวน

923,000 บาท

โครงการติดตัง้ หลังคาทางเดินระหวางอาคารเรียน 1 และ 2 โรงเรียนเทศบาล จํานวน
2
- เพือ
่ จายเป็ นคาติดตัง้ หลังคาทางเดิน อาคารเรียน 1 และ 2 โรงเรียน
เทศบาล 2 ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร
(ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 28 ลําดับที่ 3
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

96,000 บาท

เครือ
่ งสํารองไฟฟ า
- เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งสํารองไฟฟ า ขนาดไมนอยกวา 800 VA
จํานวน 2 เครือ
่ ง สําหรับสํานักการศึกษา (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิ
ทัลฯ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 71 ลําดับที่ 28
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิง่ สาธารณู ปการ
โครงการกอสรางรัว้ โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 4
- เพือ
่ จายเป็ นคากอสรางรัว้ โรงเรียนสแตนเลส โรงเรียนเทศบาล 4 ความ
ยาวไมนอยกวา 102 เมตร (ตามแบบแปลนและประมาณการของ
เทศบาล)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 28 ลําดับที่ 4
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

โครงการทาสีอาคารกระดังงา โรงเรียนเทศบาล 3
- เพือ
่ จายเป็ นคาทาสีภายในและภายนอกอาคารกระดังงา โรงเรียน
เทศบาล 3 พื้นทีไ่ มนอยกวา 3,607 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและ
ประมาณการของเทศบาล)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 27 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

จํานวน

450,000 บาท

หนา : 30/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

จํานวน

450,000 บาท

โครงการปูพื้นกระเบื้องรอบอาคารศรีตรัง โรงเรียนเทศบาล 3
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาปูกระเบื้องรอบอาคารและปูพื้นกระเบื้องใต
บันได โรงเรียนเทศบาล 3 พื้นทีไ่ มนอยกวา 198 ตารางเมตร พรอมบัว
เชิงผนัง กระเบื้องเซรามิค ความยาวไมนอยกวา 102 เมตร (ตามแบบ
แปลนและประมาณการของเทศบาล)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 54 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

148,000 บาท

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จํานวน 49,000,000 บาท เพือ
่ จาย
เป็ นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)
- เงินเดือนครูผูด
 ูแลเด็ก จํานวน 5,150,000 บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือน
สําหรับพนักงานครูศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ทัง้ 4 ศูนย
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็ก (สํานักการศึกษา)

146,024,640 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
- เงินเพิม
่ พิเศษสําหรับการสูร บ (พ.ส.ร.) จํานวน 1,000,000 บาท
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ พิเศษสําหรับการสูร บ (พ.ส.ร.) ใหแกพนักงานครู
เทศบาลทีม
่ ีสท
ิ ธิ ์
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)
- เงินคาตอบแทนรายเดือน จํานวน 5,679,600 บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินคา
ตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานครูเทศบาลทีไ่ ดรบ
ั เทากับเงินวิทยฐานะ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)

6,679,600 บาท

โครงการปรับปรุงหองสุขา โรงเรียนเทศบาล 1
- เพือ
่ จายเป็ นคาปรับปรุงหองสุขา จํานวน 8 หอง อาคารเรียน 2 โรงเรียน
เทศบาล 1 (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 27 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

89,370,200 บาท
89,370,200 บาท
54,150,000 บาท

หนา : 31/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

เงินวิทยฐานะ

จํานวน

9,165,600 บาท

คาจางลูกจางประจํา
เพือ
่ จายเป็ นคาจางลูกจางประจํา ตําแหน งภารโรงโรงเรียนเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)

จํานวน

1,200,000 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆของลูกจางประจํา
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ คาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา ตําแหน ง
ภารโรง โรงเรียนเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)

จํานวน

20,000 บาท

- เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล จํานวน 8,451,600 บาท เพือ
่ จาย
เป็ นเงินประจําตําแหน ง เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)
- เงินวิทยฐานะพนักงานครูศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก จํานวน 714,000 บาท
เพือ
่ จายเป็ นเงินวิทยฐานะพนักงานครูศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็ก (สํานักการศึกษา)

หนา : 32/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

คาตอบแทนพนักงานจาง
คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 10,053,000 บาท
1. คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
ตัง้ ไว 2,173,000 บาท เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)
2. คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ (ตําแหน งผูด
 ูแลเด็ก)
ตัง้ ไว 3,980,000 บาท เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหน งผูด
 ูแลเด็กศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ทัง้ 4 ศูนย
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็ก (สํานักการศึกษา)
3. คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ (ตําแหน งครูสอนพุทธศาสนา
อิสลามศึกษา ตัง้ ไว 3,900,000 บาท เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจ ปฏิบตั ห
ิ นาทีส
่ อนอิสลามศึกษา ครูสอนพุทธศาสนา ครูสอน
ปริยตั ธิ รรมและครูปฏิบตั งิ านโภชนาการ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาค
ใต (สํานักการศึกษา)
คาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 324,000 บาท
1. คาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป (ตําแหน งภารโรง)ตัง้ ไว 216,000
บาท เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตําแหน งภารโรง
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)
2. คาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป (ตําแหน งผูด
 ูแลเด็ก) ตัง้ ไว 108,000
บาท เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไปสําหรับศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็ก (สํานักการศึกษา)

จํานวน

10,377,000 บาท

หนา : 33/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

1,058,000 บาท

เงินอืน
่ ๆ
จํานวน
- เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน ตัง้ ไว 4,920,000 บาท
เพือ
่ จายเป็ นเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผูป
 ฏิบตั งิ านในพื้นทีช
่ าย
แดน 3 จังหวัดภาคใต สําหรับพนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา
บุคคลากรสนับสนุนการสอนและภารโรง
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)
- เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน ตัง้ ไว 1,290,000 บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพื้นทีพ
่ เิ ศษใหแกเจาหนาทีผ
่ ูป
 ฏิบตั งิ านขององคกร
ปกครองสวนทองถิน
่ ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนใต สําหรับครูผูด
 ูแลเด็ก
พนักงานจางศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กทัง้ 4 ศูนย
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็ก (สํานักการศึกษา)
- เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน ตัง้ ไว 510,000 บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนรายเดือนใหแกเจาหนาทีผ
่ ูป
 ฏิบตั งิ านขององคกร
ปกครองสวนทองถิน
่ ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนใต สําหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจครูอส
ิ ลามศึกษา/พุทธศาสนา
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาค
ใต (สํานักการศึกษา)

6,720,000 บาท

งบดําเนินงาน
รวม
คาตอบแทน
รวม
คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
จํานวน
- คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน ตัง้ ไว 506,400 บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)

49,094,440 บาท

1. เงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราว ตัง้ ไว 370,000 บาท เพือ
่ จายเป็ นเงิน
เพิม
่ การครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการ
สอน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)
2. เงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราว ตัง้ ไว 24,000 บาท เพือ
่ จายเป็ นเงิน
เพิม
่ การครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป (ตําแหน งภารโรง)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)
3. เงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราว ตัง้ ไว 652,000 บาท
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวพนักงานตามจาง
ภารกิจ ตําแหน งผูด
 ูแลเด็กศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กทัง้ 4 ศูนย
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็ก (สํานักการศึกษา)
4. เงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราว ตัง้ ไว 12,000 บาท
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป สําหรับผู
ดูแลเด็กศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก 4 ศูนย
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็ก (สํานักการศึกษา)

656,400 บาท
506,400 บาท

หนา : 34/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

150,000 บาท

รวม

37,561,640 บาท

จํานวน

236,160 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาสวัสดิการสําหรับขาราชการครูผูด
 ูแลเด็ก สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทัง้ 4 ศูนย
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็ก (สํานักการศึกษา)

คาใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
โครงการจางวิทยากรปฏิบตั ห
ิ นาทีค
่ รูสอนอิสลามศึกษา
- เพือ
่ จายเป็ นคาจางเหมาบริการรายเดือนสําหรับผูป
 ฏิบตั ห
ิ นาทีค
่ รูสอน
อิสลามศึกษา
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 12 ลําดับที่ 6
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององคกรปกครองทองถิน
่ ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต (สํานัก
การศึกษา)

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ รียน
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ รียน สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทัง้ 4 โรง ดังนี้
- ระดับอนุบาล จํานวน 964 คนๆ ละ 215 บาท/ภาค
เรียน จํานวน 414,520 บาท
- ระดับประถมศึกษา จํานวน 2,270 คนๆ ละ 240 บาท/ภาค
เรียน จํานวน 1,089,600 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 1 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจา ยในการจัดการศึกษา ตัง้ แตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
้
พื้นฐาน (สํานักการศึกษา)
คากิจกรรมพัฒนาผูเ รียน (ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก)
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาอุปกรณ การเรียนในอัตราคนละ 430 บาท/ปี
จํานวน 702 คน
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 11 ลําดับที่ 5
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจา ยในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก (สํานักการศึกษา)

1,504,120 บาท

301,860 บาท

หนา : 35/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

จํานวน

1,106,400 บาท

คาเครือ
่ งแบบนักเรียน (ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก)
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งแบบนักเรียนในอัตราคนละ 300 บาท/ปี
จํานวน 702 คน
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 11 ลําดับที่ 4
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจา ยในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก

210,600 บาท

คาจัดการเรียนการสอน
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กทัง้ 4
ศูนย จํานวน 702 คน ในอัตราคนละ 1,700 บาท ตอปี
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 2 ลําดับที่ 4
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียน
การสอนของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก (รายหัว) (สํานักการศึกษา)

1,193,400 บาท

คาเครือ
่ งแบบนักเรียน
เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งแบบนักเรียน สําหรับโรงเรียนเทศบาลทัง้ 4 โรง ดังนี้
- ระดับอนุบาล จํานวน 964 คนๆ ละ 300 บาท/ปี
จํานวน 289,200 บาท
- ระดับประถมศึกษา จํานวน 2,270 คนๆ ละ 360
บาท/ปี จํานวน 817,200 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 2 ลําดับที่ 3
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจา ยในการจัดการศึกษา ตัง้ แตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
้
พื้นฐาน (สํานักการศึกษา)

หนา : 36/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

จํานวน

6,010,800 บาท

คาใชจา ยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาล 4 โรงเรียนๆ ละ 20,000 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561- 2564) หนาที่ 305 ลําดับที่ 5
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิน
่ (สํานักการศึกษา)

80,000 บาท

คาใชจา ยในการพัฒนาขาราชการครูในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิน
่ ขาราชการครู/พนักงานครู
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 -2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 53 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิน
่ (สํานักการศึกษา)

507,000 บาท

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1. รายหัว จํานวน 5,951,800 บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ดังนี้
- ระดับอนุบาล จํานวน 964 คนๆ ละ 850 บาท/ภาค
เรียน จํานวน 1,638,800 บาท
- ระดับประถมศึกษา จํานวน 2,270 คนๆ ละ 950 บาท/ภาค
เรียน จํานวน 4,313,000 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561หนาที่ 3 ลําดับที5
่
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจา ยในการจัดการศึกษา ตัง้ แตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
้ พื้น
ฐาน (สํานักการศึกษา)
2. รายหัวสวนเพิม
่ จํานวน 59,000 บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัวสวนเพิม
่ Top Up)
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 118 คนๆ ละ 250 บาท/ภาคเรียน
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561-2564)เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 3 ลําดับที5
่
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจา ยในการจัดการศึกษา ตัง้ แตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
้ พื้น
ฐาน (สํานักการศึกษา)

หนา : 37/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

จํานวน

600,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

คาใชจา ยในการพัฒนาแหลงเรียนรูใ นโรงเรียน
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการพัฒนาแหลงเรียนรูใ นโรงเรียนของโรงเรียน
เทศบาลทัง้ 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที่ 306 ลําดับที่ 9
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุสาํ หรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิน
่ (สํานักการศึกษา)

200,000 บาท

คาใชจา ยในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/สือ
่ การเรียนการสอนวิชาอิสลาม
ศึกษา/พุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการปรับปรุงหลักสูตร/สือ
่ การเรียนการสอน
อิสลามศึกษา/พุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน สําหรับ
โรงเรียนเทศบาลทัง้ 4 โรง ๆ ละ 150,000 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561- 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2560 หนาที่ 11 ลําดับที่ 8
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ ในพื้นทีจ่ ดั หวัดชายแดนภาค
ใต (สํานักการศึกษา)
คาใชจา ยในการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน โรงเรียน
เทศบาล 4 โรงเรียน ๆ ละ 100,000 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561- 2564) หนาที่ 305 ลําดับที่ 8
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุสาํ หรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิน
่ (สํานักการศึกษา)

หนา : 38/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

จํานวน

175,000 บาท

คาใชจา ยในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
จํานวน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”
สู “ศูนยการเรียนรูต
 ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จํานวน 4
โรงๆ ละ 100,000 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2560 หนาที่ 10 ลําดับ 4
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของทองถิน
่ (สํานักการศึกษา)
“จะเบิกจายไดตอ
 เมือ
่ ไดรบ
ั การพิจารณาจากกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิน
่ ”

400,000 บาท

คาใชจา ยในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจํานวน 4 โรงเรียนๆ ละ 50,000 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 3 ลําดับที่ 6
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิน
่ (สํานักการศึกษา)
“จะเบิกจายไดตอ
 เมือ
่ ไดรบ
ั การพิจารณาจากกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิน
่ ”

200,000 บาท

คาใชจา ยในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในโครงการรณรงคเพือ
่ ป องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา
- โรงเรียนละ 15,000 บาท จํานวน 4 โรง เป็ นเงิน 60,000 บาท
- ครูแกนนําโรงเรียนละ 1 คน/โรงเรียน จํานวน 4 โรงๆ ละ 3,000
บาท เป็ นเงิน 12,000 บาท
- เจาหนาที่ อปท. 1 คน 3,000 บาท เป็ นเงิน 3,000 บาท
- สถานศึกษาดีเดน โรงเรียนละ 100,000 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที่ 231 ลําดับที่ 12
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิน
่ (สํานักการศึกษา)
“จะเบิกจายไดตอ
 เมือ
่ ไดรบ
ั การพิจารณาจากกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิน
่ ”

หนา : 39/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

คาใชจา ยในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิน
่ ทีจ่ ดั ทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาดีเดน

จํานวน

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิน
่ ทีจ่ ดั ทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
- ระดับองคกรปกครองสวนทองถิน
่ ระดับสถานศึกษา (4 โรงเรียน/ 4
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก) สถานศึกษาละ 50,000 บาท เป็ นเงิน 400,000
บาท
- ระดับองคกรปกครองสวนทองถิน
่ องคกรปกครองสวนทองถิน
่
ละ 50,000 บาท เป็ นเงิน 50,000 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561- 2564) หนาที่ 306 ลําดับที่ 11
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิน
่ (สํานักการศึกษา)
“จะเบิกจายไดตอ
 เมือ
่ ไดรบ
ั การพิจารณาจากกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิน
่ ”
คาใชจา ยในการสรางภูมค
ิ ม
ุ กันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการสรางภูมค
ิ ม
ุ กันยาเสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิน
่ ละ 200,000 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2560 หนาที่ 10 ลําดับที่ 5
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของทองถิน
่ (สํานักการศึกษา)
“จะเบิกจายไดตอ
 เมือ
่ ไดรบ
ั การพิจารณาจากกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิน
่ ”
คาใชจา ยในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูด
 า นการทองเทีย่ วในสถานศึกษา
จํานวน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูด
 า นการทองเทีย่ ว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ จํานวน 4
โรงๆ ละ 50,000 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2560 หนาที่ 9 ลําดับ 3
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของทองถิน
่ (สํานักการศึกษา)
“จะเบิกจายไดตอ
 เมือ
่ ไดรบ
ั การพิจารณาจากกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิน
่ ”

450,000 บาท

200,000 บาท

200,000 บาท

หนา : 40/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

จํานวน

38,400 บาท

จํานวน

28,800 บาท

คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับเด็กนักเรียนยากจน
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาปัจจัยพื้นฐานสําหรับเด็กยากจน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลทัง้ 4 โรง จํานวน 908 คนๆ ละ 1,000 บาท/คน/ปี
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 4 ลําดับที่ 7
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิน
่ (คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน) (สํานักการศึกษา)

908,000 บาท

คาวัสดุสง เสริมการเรียนรูภ
 าษาไทย
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุสง เสริมการเรียนรูภ
 าษาไทย สําหรับโรงเรียน
เทศบาลทัง้ 4 โรง ๆ ละ 20,000 บาท ตอปี
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2560 หนาที่ 11 ลําดับที่ 7
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาค
ใต (สํานักการศึกษา)

80,000 บาท

คาใชจา ยอินเตอรเน็ตโรงเรียนระบบ ADSL
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยอินเตอรเน็ตโรงเรียนระบบ ADSL ไดแก คาขอ
ใชคส
ู าย ADSL คาบริการรายเดือน สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทัง้ 4 โรงเรียนๆ ละ 9,600 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที่ 305 ลําดับที่ 6
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิน
่ (สํานักการศึกษา)
คาใชาจายอินเตอรเน็ตโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity : WiFi
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยอินเตอรเน็ตโรงเรียน
ระบบ Wireless Fidelity : WiFi สําหรับโรงเรียน 4 โรงๆ ละ 7,200
บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที่ 305 ลําดับที่ 7
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุสาํ หรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิน
่ (สํานักการศึกษา)

หนา : 41/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

จํานวน

1,756,400 บาท

คาหนังสือเรียน (ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก)
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาหนังสือเรียนสําหรับศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ในอัตราคนละ
200 บาท/ปี จํานวน 702 คน
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 10 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจา ยในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก (สํานักการ
ศึกษา)

140,400 บาท

คาหนังสือเรียน
เพือ
่ จายเป็ นคาหนังสือเรียน สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 โรง ดังนี้
- ระดับอนุบาล จํานวน 964 คนๆ ละ 200 บาท/ปี จํานวน 192,800
บาท
- ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 402 คนๆ ละ 625
บาท/ปี จํานวน 251,250 บาท
- ระดับประถมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 403 คนๆ ละ 619
บาท/ปี จํานวน 249,457 บาท
- ระดับประถมศึกษาปี ที่ 3 จํานวน 394 คนๆ ละ 622
บาท/ปี จํานวน 245,068 บาท
- ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 373 คนๆ ละ 673
บาท/ปี จํานวน 251,029 บาท
- ระดับประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 350 คนๆ ละ 806
บาท/ปี จํานวน 282,100 บาท
- ระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 348 คนๆ ละ 818
บาท/ปี จํานวน 284,664 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 4 ลําดับที่ 8
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจา ยในการจัดการศึกษา ตัง้ แตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
้
พื้นฐาน (สํานักการศึกษา)

หนา : 42/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

จํานวน

12,936,000 บาท

จํานวน

3,439,800 บาท

คาอุปกรณ การเรียน
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาอุปกรณ การเรียน สําหรับโรงเรียนเทศบาลทัง้ 4 โรง ดังนี้
- ระดับอนุบาล จํานวน 964 คนๆ ละ 100 บาท/ภาคเรียน
จํานวน 192,800 บาท
- ระดับประถมศึกษา จํานวน 2,270 คนๆ ละ 195 บาท/ภาคเรียน
จํานวน 885,300 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 6 ลําดับที่ 11
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจา ยในการจัดการศึกษา ตัง้ แตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
้
พื้นฐาน (สํานักการศึกษา)

1,078,100 บาท

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการประกอบอาหารกลางวัน สําหรับเด็กระดับ
กอนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-6 ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล จํานวน 3,234 คน ในอัตราคนละ 20 บาท ตอคน ตอวัน
จํานวน 200 วัน
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 5 ลําดับที่ 9
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน (สํานักการศึกษา)
คาอาหารกลางวันเด็กศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กประจําศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็กจํานวน 4 ศูนย ศูนยฯเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ศูนยฯวัดโก-ลกเทพ
วิมล ศูนยฯมัสยิดอัลอามีน ศูนยฯมัสยิดอะหมาดียะห จํานวน 702 คน ใน
อัตราคนละ 20 บาท/คน จํานวน 245 วัน
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 5 ลําดับที่ 10
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับหนุนอาหารกลาง
วัน (สํานักการศึกษา)

หนา : 43/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

จํานวน

140,400 บาท

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเป็ นฐานในการพัฒนาทอง จํานวน
ถิน
่ (SBMLD)
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเป็ น
ฐานในการพัฒนาทองถิน
่ (SBMLD)
- โรงเรียนทีเ่ ขารวมในปี งบประมาณ 2562 จํานวน 4 โรง โรงเรียน
ละ 500,000 บาท เป็ นเงิน 2,000,000 บาท
- โรงเรียน SBMLD ดีเดน จํานวน 4 โรง โรงเรียนละ 250,000
บาท เป็ นเงิน 1,000,000 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 6 ลําดับที่ 12
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิน
่ (สํานักการศึกษา)
“จะเบิกจายไดตอ
 เมือ
่ ไดรบ
ั การพิจารณาจากกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิน
่ ”

3,000,000 บาท

สือ
่ การเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ ของความเป็ นชาติ
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาสือ
่ การเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ ของความเป็ นชาติให
กับศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต ในอัตราศูนยฯ
ละ 10,000 บาท จํานวน 4 ศูนย
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561- 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 10 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับศูนยพฒ
ั นา
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ ในเขตพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาค
ใต (สํานักการศึกษา)

40,000 บาท

คาอุปกรณ การเรียน (ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก)
- เพือ
่ จายเป็ นคาอุปกรณ การเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี
จํานวน 702 คน
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 10 ลําดับที่ 3
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจา ยในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก (สํานักการศึกษา)

หนา : 44/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

คาวัสดุ
คาอาหารเสริม (นม)

รวม
จํานวน

10,876,400 บาท

รวม
รวม

600,000 บาท

จํานวน

600,000 บาท

10,876,400 บาท

1. คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก ตัง้ ไว 3,334,200
บาท เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กระดับกอนวัย
เรียนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6 ของโรงเรียนบานสุ
ไหงโก-ลก จํานวน 1,740 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท ตอคนตอ
วัน จํานวน 260 วัน
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) (สํานักการศึกษา)
2. คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล ตัง้ ไว 6,197,000
บาท เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กระดับกอน
ประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-6 ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล จํานวน 3,234 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท ตอคนตอ
วัน จํานวน 260 วัน
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) (สํานักการศึกษา)
3. คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ตัง้ ไว 1,345,200 บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กประจําศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาล และศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดกรมการศาสนา มัสยิด
อะหมาดียะห มัสยิดอัลอามีน วัดโก-ลกเทพวิมล จํานวน 702 คน
ในอัตราคนละ 7.37 บาท ตอคนตอวันจํานวน 260 วัน
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564)เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที7
่ ลําดับที1
่ 3
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
(สํานักการศึกษา)
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
คาใชจา ยในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนเทศบาล ทัง้ 4 โรง
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองทองถิน
่ ทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2560 หนา 9 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิน
่ (สํานักการศึกษา)

600,000 บาท

หนา : 45/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

งบเงินอุดหนุ น

รวม

6,960,000 บาท

รวม

6,960,000 บาท

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กระดับกอนประถม
ศึกษา และระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6 ของโรงเรียนบานสุไหงโก-ลก
จํานวน 1,740 คน ในอัตราคนละ 20 บาท ตอคนตอวัน จํานวน 200
วัน
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ.2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 8 ลําดับที่ 14
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน (สํานักการศึกษา)

6,960,000 บาท

เงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุนสวนราชการ

งานระดับมัธยมศึกษา

รวม

20,936,150 บาท

รวม
รวม
จํานวน

15,737,300 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
- เงินเพิม
่ พิเศษสําหรับการสูร บ (พ.ส.ร.) จํานวน 488,500 บาท เพือ
่
จายเป็ นเงินเพิม
่ พิเศษสําหรับการสูร บ (พ.ส.ร.) ใหแกพนักงานครูเทศบาล
ทีม
่ ีสท
ิ ธิ ์
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)
- เงินคาตอบแทนรายเดือน จํานวน 1,100,400 บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินคา
ตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานครูเทศบาลทีไ่ ดรบ
ั เทากับเงินวิทยฐานะ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)

1,588,900 บาท

เงินวิทยฐานะ
เพือ
่ จายเป็ นเงินประจําตําแหน ง เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)

จํานวน

1,436,400 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจปฏิบตั ห
ิ นาทีส
่ อนอิสลาม
ศึกษา ครูสอนพุทธศาสนา ปริยตั ธิ รรมและครูปฏิบตั งิ านโภชนาการใน
โรงเรียนเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ ในพื้นทีจ่ ดั หวัดชายแดนภาคใต
(สํานักการศึกษา)

จํานวน

5,082,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)

15,737,300 บาท
6,400,000 บาท

หนา : 46/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

เงินอืน
่ ๆ

จํานวน

1,230,000 บาท

งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ รียน
จํานวน
-เพือ
่ จายเป็ นคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ รียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ของโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 จํานวน 377 คน คนละ 440
บาท/ภาคเรียน
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 8 ลําดับที่ 15
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจา ยในการจัดการศึกษา ตัง้ แตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
้
พื้นฐาน (สํานักการศึกษา)

5,198,850 บาท

คาเครือ
่ งแบบนักเรียน
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 จํานวน 377 คนๆ ละ 450 บาท/ปี
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 9 ลําดับที่ 16
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจา ยในการจัดการศึกษา ตัง้ แตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
้ พื้น
ฐาน (สํานักการศึกษา)

169,650 บาท

- เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน ตัง้ ไว 570,000 บาท เพือ
่ จายเป็ น
เงินตอบแทนพิเศษใหแกเจาหนาทีผ
่ ูป
 ฏิบตั งิ านขององคกรปกครอง
ปกครองสวนทองถิน
่ ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนใตสาํ หรับพนักงานครู
เทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สํานักการศึกษา)
- เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน ตัง้ ไว 660,000 บาท เพือ
่ จายเป็ นคา
ตอบพิเศษรายเดือนใหแกเจาหนาทีผ
่ ูป
 ฏิบตั งิ านขององคกรปกครองสวน
ทองถิน
่ ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนใต สําหรับครูสอนอิสลามศึกษา/พุทธ
ศาสนา/โภชนาการ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาค
ใต (สํานักการศึกษา)

5,198,850 บาท
331,760 บาท

หนา : 47/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

จํานวน

1,696,500 บาท

คาใชจา ยในการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา (มุตะวัซซีเฏาะห) และสือ
่ การ จํานวน
เรียนการสอนในสถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาหลักสูตรผสมผสาน
-เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา (มุตะ
วัซซีเฎาะห) และสือ
่ การเรียนการสอนในสถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาหลัก
สูตรผสมผสานสําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 โรงละ 150,000 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561- 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2560 หนาที่ 12 ลําดับที่ 9
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาค
ใต (สํานักการศึกษา)

300,000 บาท

คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนของโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 จํานวน 113 คน อัตราคน
ละ 1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี )
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 1 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิน
่ (คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน) (สํานักการศึกษา)

339,000 บาท

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1. รายหัว จํานวน 1,319,500 บาท เพือ
่ จายเป็ นคาจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4
จํานวน 377 คน คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจา ยในการจัดการศึกษา ตัง้ แตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
้
พื้นฐาน (สํานักการศึกษา)
2. รายหัวสวนเพิม
่ (Top Up) จํานวน 377,000 บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัวสวนเพิม
่ (Top Up) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 จํานวน 377
คนๆ ละ 500 บาท/ภาคเรียน
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจา ยในการจัดการศึกษา ตัง้ แตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
้
พื้นฐาน (สํานักการศึกษา)
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 9 ลําดับที่ 17

หนา : 48/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

จํานวน

377,000 บาท

คาหนังสือเรียน
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียน
เทศบาล 3 และ 4 ดังนี้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 160 คนๆ ละ 764 บาท/ปี
จํานวน 122,240 บาท
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 114คนๆ ละ 865 บาท/ปี
จํานวน 98,610 บาท
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จํานวน 103 คนๆ ละ 949 บาท/ปี
จํานวน 97,747 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 10 ลําดับที่ 19
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจา ยในการจัดการศึกษา ตัง้ แตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
้
พื้นฐาน (สํานักการศึกษา)

318,600 บาท

คาวัสดุทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ศ
ิ าสนกิจ/แบบเรียนสําหรับสถานศึกษาทีจ่ ดั การ
ศึกษาแบบผสมผสานระวางหลักสูตรการศึกษาขัน
้ พื้นฐานและหลักสูตรอิส
ลามศึกษา (อิสลามตอนกลาง/มุตะวัซซีเฎาะห ม.1-3)
- เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ศ
ิ าสนกิจ/แบบเรียนสําหรับสถาน
ศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาแบบผสมผสานระหวางหลักสูตรการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน
และหลักสูตรอิสลามศึกษา(อิสลามตอนกลาง/มุตะวัซซีเฎาะหม.1-3
) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 อัตราคนละ 1,000
บาท จํานวน 377 คน
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 10 ลําดับที่ 18
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาค
ใต (สํานักการศึกษา)

หนา : 49/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

จํานวน

1,508,000 บาท

คาอุปกรณ การเรียน
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งอุปกรณ การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 จํานวน 377 คนๆละ 210 บาท/ภาคเรียน
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 11 ลําดับที่ 21
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจา ยในการจัดการศึกษา ตัง้ แตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
้
พื้นฐาน (สํานักการศึกษา)

158,340 บาท

คาอาหารกลางวัน
- เพือ
่ จายเป็ นคาอาหารกลางวันสําหรับสถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาแบบ
ผสมผสานระหวางหลักสูตรการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน หลักสูตรอิสลามศึกษา
(อิสลามกลาง/มุตตะวัซซีเฎาะห ม.1-3) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4
จํานวน 377 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็ นคาใชจา ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2551
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ 4 ปี
(พ.ศ. 2561- 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 11 ลําดับที่ 20
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาค
ใต (สํานักการศึกษา)

งานศึกษาไมกําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
โครงการจางเหมางานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนเทศบาล
- เพือ
่ จายเป็ นคาจางเหมางานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนเทศบาล
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ทีเ่ บิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณู ปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิน
่
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 31 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

รวม
รวม
รวม

14,944,000 บาท

จํานวน

672,000 บาท

14,944,000 บาท
14,944,000 บาท

หนา : 50/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

จํานวน

756,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

คาใชจา ยในโครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการ
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุ อุปกรณ คาของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล
คาประกาศนียบัตรหรือโลรางวัล คาวัสดุเครือ
่ งเขียน คาตอบแทน และคา
ใชจา ยอืน
่ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดนิทรรศการ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที่ 226 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

200,000 บาท

โครงการจางเหมาทําความสะอาด (นักการภารโรง)
- เพือ
่ จายเป็ นคาจางเหมาทําความสะอาด (นักการภารโรง)
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ทีเ่ บิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณู ปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิน
่
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 55 ลําดับที่ 3
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน
กลุม
 โรงเรียนเทศบาลระดับภาคและระดับประเทศ
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการนํานักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะทาง
วิชาการเผยแพรผลงานการจัดการศึกษาของเทศบาล คาวัสดุ คา
พาหนะ คาทีพ
่ กั และคาเบี้ยเลี้ยงผูค
 วบคุม ผูฝ
 ึ กสอน คาใชจา ยอืน
่ ทีเ่ กีย่ ว
ของกับการนํานักเรียนไปรวมแขงขันทางวิชาการ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที่ 226 ลําดับที่ 3
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

โครงการจัดการเรียนรูภ
 าษาตางประเทศสูส
 ากล (ภาษาจีน)
- เพือ
่ จายเป็ นคาจางเหมาบริการ คาวิทยากรการสอน ครูสอนภาษาจีน
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 12 ลําดับที่ 22
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

จํานวน

3,600,000 บาท

หนา : 51/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

9,216,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

2,982,440 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนรายเดือน เงินเพิม
่ พิเศษสําหรับสูร บ (พ.ส.ร.) ของ
พนักงานเทศบาลทีไ่ ดรบ
ั ตามสิทธิ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

100,000 บาท

โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล
- เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอุปกรณ คาของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล คา
ประกาศนียบัตร หรือโลรางวัล คาวัสดุเครือ
่ งแตงกาย คาอาหารและเครือ
่ ง
ดืม
่ คาตอบแทน คาตกแตงสถานที่ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการ
จัดโครงการ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561- 2564) หนาที่ 228 ลําดับที่ 6
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)
โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาล
- เพือ
่ จายเป็ นคาจางเหมาบริการครูสนับสนุนการสอนในโรงเรียน
เทศบาล ทัง้ 4 โรงเรียน
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 12 ลําดับที่ 23
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)
โครงการอนุบาลสรางสรรค
- เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอุปกรณ คาของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล
คาประกาศนียบัตร หรือโลรางวัล คาวัสดุเครือ
่ งแตงกาย คาอาหาร
และเครือ
่ งดืม
่ คาตอบแทน คาตกแตงสถานที่ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดโครงการ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที่ 227 ลําดับที่ 4
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)
แผนงานสาธารณสุข

2,057,440 บาท
2,057,440 บาท
1,392,240 บาท

หนา : 52/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

เงินประจําตําแหน ง

จํานวน

85,200 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาจางใหแกพนักงานจางทีป
่ ฏิบตั งิ านกองสาธารณสุขและ
สิง่ แวดลอม จํานวน 4 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

432,000 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

48,000 บาท

รวม

827,000 บาท

คาตอบแทน
คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนสําหรับพนักงานและลูกจางทีป
่ ฏิบตั งิ านในพื้นที่
พิเศษ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

รวม
จํานวน

280,000 บาท

คาเชาบาน
เพือ
่ จายเป็ นคาเชาบาน คาเชาซื้อ หรือคาผอนชําระเงินกูซ
 ื้อบานใหแก
พนักงานเทศบาล ทีจ่ าํ เป็ นตองเชาบาน และมีสท
ิ ธิไดรบ
ั คาเชาบานตาม
ระเบียบฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

30,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

40,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินประจําตําแหน งของผูอ
 าํ นวยการกองสาธารณสุขและสิง่
แวดลอม ระดับ 8 และหัวหนาฝ ายบริหารงานสาธารณสุข
จํานวน 2 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

งบดําเนินงาน

คาใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการตางๆ เชน จาง
เหมาบริการ คาเย็บหนังสือ หรือคาเชาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสน
ิ และ
จางบุคคลภายนอกดําเนินกิจการของเทศบาลฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

210,000 บาท

หนา : 53/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:23

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

30,000 บาท

รวม
จํานวน

285,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด เขง ถังขยะ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

20,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน อะไหลรถยนต
ยางรถยนต ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

30,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

คาสาธารณู ปโภค
คาไฟฟ า
เพือ
่ จายเป็ นคาไฟฟ ากองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

รวม
จํานวน

192,000 บาท

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล
เพือ
่ จายเป็ นคานํ้าประปาของกองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

20,000 บาท

คาบริการโทรศัพท
เพือ
่ จายเป็ นคาโทรศัพทของกองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

12,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและซอมแซม ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุสาํ นักงาน เชน กระดาษ แบบพิมพตา งๆ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

80,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่ เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง
นํ้ามันเครือ
่ ง ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
วัสดุคอมพิวเตอร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ หัวพิมพ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
วัสดุอืน
่
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอืน
่ ๆ ทีจ่ าํ เป็ นตองใช เชน ผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

150,000 บาท

หนา : 54/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

คาบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม

จํานวน

10,000 บาท

รวม

98,000 บาท

รวม

88,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยเกีย่ วกับการใชระบบอินเตอรเน็ต
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
เกาอี้พลาสติก
- เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเกาอี้พลาสติก จํานวน 100 ตัว (ราคาตามทอง
ตลาด) เนื่องจากไมไดกาํ หนดในราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) หนาที่ 348 ลําดับที่ 86
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
เครือ
่ งโทรสาร
- เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา สงเอกสาร
ได ครัง้ ละ 20 แผน จํานวน 1 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 72 ลําดับที่ 34
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ กอสราง ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

40,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

6,604,180 บาท
1,162,480 บาท
1,162,480 บาท
774,480 บาท

หนา : 55/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

10,000 บาท

เงินประจําตําแหน ง

จํานวน

18,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินประจําตําแหน งของหัวหนาฝ ายบริการสาธารณสุข
จํานวน 1 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

324,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

5,387,900 บาท

คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

30,000 บาท

คาเชาบาน
เพือ
่ จายเป็ นคาเชาบาน คาเชาซื้อ หรือคาผอนชําระเงินกูซ
 ื้อบานใหแก
พนักงาน เทศบาล ทีจ่ าํ เป็ นตอง เชาบาน และมีสท
ิ ธิไดรบ
ั คาเชาบานตาม
ระเบียบฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

42,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

20,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนรายเดือน เงินเพิม
่ พิเศษสําหรับการสูร บ
(พ.ส.ร.) ใหแกพนักงานเทศบาลผูม
 ีสท
ิ ธิ ์ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพนักงานจางทีป
่ ฏิบตั งิ านกองสาธารณสุขและ
สิง่ แวดลอม จํานวน 3 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 3 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนสําหรับพนักงานและลูกจางทีป
่ ฏิบตั งิ านในพื้นที่
พิเศษ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

272,000 บาท
180,000 บาท

หนา : 56/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

คาใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
คาเชาทีด
่ น
ิ ของการรถไฟ (ตลาดรถไฟ)

รวม

4,255,900 บาท

จํานวน

1,098,200 บาท

จํานวน

936,000 บาท

คาใชจา ยในการจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการดูแลอาคารศูนยอาหาร
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการจางเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาด และ
ความปลอดภัยอาคารศูนยอาหารอเนกประสงค (ตลาดขี้แพะ)
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ทีเ่ บิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณู ปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิน
่
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2560 หนาที่ 16 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

792,000 บาท

- เพือ
่ จายเป็ นคาเชาทีด
่ น
ิ คาสิทธิการใชทีด
่ น
ิ ฯลฯ ของการรถไฟแหง
ประเทศไทยทีเ่ ทศบาลเชา หรือขอใชประโยชน ตามอัตราคาเชาของการ
รถไฟแหงประเทศไทย
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ทีเ่ บิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณู ปโภค
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 21 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
คาใชจา ยในการจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการดูแลตลาด
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการจางเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาด และ
ความปลอดภัยตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ)
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ทีเ่ บิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณู ปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิน
่
- เป็ นไปตามแกไขแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2561 หนาที่ 1 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

หนา : 57/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยโครงการสงเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร พัฒนาแผงลอย
จํานวน
จําหน ายอาหารใหถูกหลักสุขาภิบาล
- เพือ
่ ใชเป็ นคาตอบแทนวิทยากรอาหารและเครือ
่ งดืม
่ วัสดุ และคาใชจา ย
อืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจา ยในการฝึ ก
อบรม และการเขารับการฝึ กอบรมของเจาหนาทีท
่ อ
 งถิน
่ พ.ศ. 2557
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) หนาที่ 237 ลําดับที่ 8
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

116,100 บาท

คาใชจา ยจัดงานเทศกาลอาหารจานเด็ด

จํานวน

900,000 บาท

คาใชจา ยตามโครงการถนนคนเดิน
จํานวน
- เพือ
่ ใหเป็ นคาตอบแทนนักแสดง คาเชาเครือ
่ งเสียง เครือ
่ งดนตรี และคา
ใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) หนาที่ 250 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

100,000 บาท

คาใชจา ยตามโครงการลดคัดแยกขยะมูลฝอย
- เพือ
่ จายเป็ นคาอบรมการลดคัดแยกขยะมูลฝอย คาอาหาร เครือ
่ งดืม
่
คาตอบแทน และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจา ยในการฝึ ก
อบรม และการเขารับการฝึ กอบรมของเจาหนาทีท
่ อ
 งถิน
่ พ.ศ. 2557
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) หนาที่ 255 ลําดับที่ 3
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

200,000 บาท

คาใชจา ยตามโครงการอบรมจัดระเบียบผูป
 ระกอบการกิจการทีเ่ ป็ นอันตราย จํานวน
ตอสุขภาพ
- เพือ
่ ใหเป็ นคาตอบแทนวิทยากร อาหารและเครือ
่ งดืม
่ วัสดุ และคาใชจา ย
อืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจา ยในการฝึ ก
อบรม และการเขารับการฝึ กอบรมของเจาหนาทีท
่ อ
 งถิน
่ พ.ศ. 2557
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) หนาที่ 238 ลําดับที่ 9
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

13,600 บาท

- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยคาตอบแทนนักแสดง คาเชาเครือ
่ งเสียง เครือ
่ ง
ดนตรี คาอาหารและเครือ
่ งดืม
่ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจา ยอืน
่ ทีเ่ กีย่ ว
ของ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) หนาที่ 250 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

หนา : 58/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษและซอมแซมทรัพยสน
ิ ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

10,000 บาท

คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน

รวม
จํานวน

60,000 บาท

วัสดุไฟฟ าและวิทยุ
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุไฟฟ า ไดแก ฟิ วส หลอดไฟ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

35,000 บาท

วัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑเพือ
่ ตรวจรับรองรานอาหารตาม
เกณฑ CFGT และงานอืน
่ ทีเ่ กีย่ วของ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ หัวพิมพ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

10,000 บาท

คาสาธารณู ปโภค
คาไฟฟ า
เพือ
่ จายเป็ นคาไฟฟ าตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ) และอาคารศูนย
อาหารอเนกประสงค (ตลาดขี้แพะ)
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

รวม
จํานวน

800,000 บาท

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล
เพือ
่ จายเป็ นคานํ้าประปาตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ) และอาคารศูนย
อาหาร อเนกประสงค (ตลาดขี้แพะ)
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

200,000 บาท

คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
คาใชจา ยในโครงการพัฒนาตลาดสดน าซื้อ
- เพือ
่ เป็ นคาตอบแทนวิทยากร อาหารและเครือ
่ งดืม
่ ป ายไวนิล และคาใช
จายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจา ยในการฝึ ก
อบรม และการเขารับการฝึ กอบรมของเจาหนาทีท
่ อ
 งถิน
่ พ.ศ. 2557
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564)เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2561
หนาที่ 14 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

5,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุสาํ นักงาน เชน กระดาษ แบบพิมพตา งๆ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

600,000 บาท

หนา : 59/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

งบลงทุน

รวม

53,800 บาท

รวม

53,800 บาท

จํานวน

3,500 บาท

จํานวน

16,000 บาท

เครือ
่ งพิมพแบบฉี ดหมึกพรอมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งพิมพแบบฉี ดหมึกพรอมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ
มีความเร็วในการพิมพรา งขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที มีความเร็ว
ในการพิมพรา งสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที จํานวน 1 เครือ
่ ง
(ราคามาตรฐานกระทรวงดิจท
ิ ลั ฯ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2561
หนาที่ 36 ลําดับที่ 16
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

4,300 บาท

คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
โตะพรอมเกาอี้
- เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้แบบมีพนักพิง
จํานวน 1 ชุด (ราคาตามทองตลาด) เนื่องจากไมไดกาํ หนดในราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2561
หนาที่ 72 ลําดับที่ 35
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
เครือ
่ งคอมพิวเตอร
- เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจท
ิ ลั ฯ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2561
หนาที่ 35 ลําดับที่ 15
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

30,000 บาท

หนา : 60/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

งานศูนยบริการสาธารณสุข

รวม

3,204,220 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม
รวม
จํานวน

1,444,920 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนรายเดือน เงินเพิม
่ พิเศษสําหรับการสูร บ
(พ.ส.ร.) ใหแกพนักงานเทศบาลผูม
 ีสท
ิ ธิ ์ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

8,400 บาท

เงินประจําตําแหน ง
เพือ
่ จายเป็ นเงินประจําตําแหน งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่ วชาญ
เฉพาะ จํานวน 1 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาจางใหแกพนักงานจางทีป
่ ฏิบตั งิ านกองสาธารณสุขและ
สิง่ แวดลอม จํานวน 3 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

324,000 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

36,000 บาท

งบดําเนินงาน
รวม
คาตอบแทน
รวม
คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
จํานวน
1. เงินคาตอบแทนสําหรับผูป
 ฏิบตั งิ านในพื้นทีพ
่ เิ ศษ ตัง้ ไว 210,000 บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนสําหรับพนักงานและลูกจางทีป
่ ฏิบตั งิ านในพื้นที่
พิเศษ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
2. คาตอบแทนกําลังคนสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตัง้ ไว 12,000 บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข สําหรับตําแหน งทีม
่ ีเหตุ
พิเศษผูป
 ฏิบตั งิ านดานการสาธารณสุข
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

682,000 บาท

1,444,920 บาท
1,034,520 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 4 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

คาเชาบาน
เพือ
่ จายเป็ นคาเชาบาน คาเชาซื้อ หรือคาผอนชําระเงินกูซ
 ื้อบานใหแก
พนักงานเทศบาล ทีจ่ าํ เป็ นตองเชาบาน และมีสท
ิ ธิไดรบ
ั คาเชาบานตาม
ระเบียบฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

242,000 บาท
222,000 บาท

10,000 บาท

หนา : 61/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

10,000 บาท

รวม

148,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสน
ิ ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม

จํานวน

10,000 บาท

คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุสาํ นักงาน เชน กระดาษ แบบพิมพตา งๆ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

รวม
จํานวน

288,000 บาท

วัสดุไฟฟ าและวิทยุ
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุไฟฟ า ไดแก ฟิ วส หลอดไฟ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

5,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง

จํานวน

30,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
คาใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
คาใชจา ยในการจางเหมาบุคคลภายนอกดูแลอาคารกักสัตว
- เพือ
่ จายเป็ นคาดูแลอาคารกักสัตว
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ทีเ่ บิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณู ปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิน
่
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2561 หนาที่ 13 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการตางๆ เชน
จางเหมาบริการ คาเย็บหนังสือ คาเชาทรัพยสน
ิ และจางบุคคลภายนอก
ดําเนินกิจการของเทศบาล ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน อะไหลรถยนต
ยางรถยนต ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

10,000 บาท

หนา : 62/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ หัวพิมพ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

15,000 บาท

คาสาธารณู ปโภค
คาบริการโทรศัพท

รวม
จํานวน

4,000 บาท

รวม
รวม

97,300 บาท

จํานวน

3,500 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่ เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง
นํ้ามันเครือ
่ ง ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
วัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑสาํ หรับงานสงเสริมสุขภาพ งาน
ควบคุมโรค และงานอืน
่ ทีเ่ กีย่ วของ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
วัสดุการเกษตร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุการเกษตร เชน คาอาหารสุนข
ั ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน สี พูก
 น
ั แผนป าย
ฟิ ลมและคาลาง ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

4,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาโทรศัพท งานศูนยบริการฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
โตะพรอมเกาอี้
- เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้แบบมีพนักพิง
จํานวน 1 ชุด (ราคาตามทองตลาด) เนื่องจากไมไดกาํ หนดในราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2561
หนาที่ 72 ลําดับที่ 35
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

97,300 บาท

หนา : 63/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

ครุภณ
ั ฑวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย
จํานวน

53,500 บาท

จํานวน

16,000 บาท

เครือ
่ งพิมพแบบฉี ดหมึกพรอมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งพิมพแบบฉี ดหมึกพรอมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ มี
ความเร็วในการพิมพรา งขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที มีความ
เร็ว ในการพิมพรา งสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที จํานวน 1 เครือ
่ ง (ราคา
มาตรฐานกระทรวงดิจท
ิ ลั )
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2561
หนาที่ 72 ลําดับที่ 33
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

4,300 บาท

ชุดอุปกรณ ยงิ ยาสลบสําหรับสัตว
- เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อชุดอุปกรณ ยงิ ยาสลบสําหรับสัตว จํานวน 1 ชุด
(ราคาทองตลาด) เนื่องจากไมไดกาํ หนดในราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2561
หนาที่ 73 ลําดับที่ 36
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
เครือ
่ งคอมพิวเตอร
- เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจท
ิ ลั ฯ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2561
หนาที่ 72 ลําดับที่ 32
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

20,000 บาท

หนา : 64/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

งบเงินอุดหนุ น

รวม

980,000 บาท

รวม

980,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดา น
จํานวน
สาธารณสุข
- เพือ
่ จายเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดา นสาธารณสุข 28 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2561
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ.2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 14 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

560,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบ
 า น
- เพือ
่ สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขของ อสม. ชุมชนละ 15,000
บาท เพือ
่ ให อสม.ดําเนินการใน 3 กลุม
 กิจกรรม ไดแก
1. การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
2. การแกไขปัญหาสาธารณสุขในเรือ
่ งตาง ๆ
3. การจัดบริการดานสาธารณสุขในชุมชน
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ.2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) หนาที่ 235 ลําดับที่ 6
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

420,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทัง้ เงินปรับปรุงอัตรา
เงินเดือน จํานวน 3 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,361,400 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
เพือ
่ เป็ นคาตอบแทนเป็ นรายเดือนของพนักงานสวนทองถิน
่ ทีไ่ ดรบ
ั
เงินเพิม
่ พิเศษสําหรับสูร บ (พ.ส.ร) ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

16,200 บาท

เงินประจําตําแหน ง

จํานวน

18,000 บาท

เงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุนเอกชน

แผนงานสังคมสงเคราะห

เพือ
่ จายเป็ นเงินประจําตําแหน งอํานวยการทองถิน
่ จํานวน 2 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

1,118,400 บาท
1,118,400 บาท
1,084,200 บาท

หนา : 65/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

งบดําเนินงาน

รวม

243,000 บาท

รวม
จํานวน

163,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

22,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพผูพ
 ก
ิ าร
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู
พิการ โดยมีคา ใชจา ยประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คา
เครือ
่ งดืม
่ คาใชสอยคาวัสดุอุปกรณ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจา ยในการฝึ ก
อบรม และการเขารับการฝึ กอบรมของเจาหนาทีท
่ อ
 งถิน
่ พ.ศ.2557
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2560 หนาที่ 14 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

50,000 บาท

คาตอบแทน
คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

90,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านในพื้นทีพ
่ เิ ศษของพนักงานและ
พนักงานจาง
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางทีป
่ ฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
คาเชาบาน
เพือ
่ จายเป็ นคาบาน คาเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูซ
 ื้อบานใหแกพนักงาน
เทศบาลทีจ่ าํ เป็ นตองเชาบานและมีสท
ิ ธิไ์ ดรบ
ั เงินคาเชาบานตามระเบียบฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
คาใชสอย
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาทีพ
่ กั ของพนักงานเทศบาล ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จํานวน 4 คน
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,697,540 บาท
2,230,240 บาท
2,230,240 บาท
1,671,800 บาท

หนา : 66/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

113,240 บาท

เงินประจําตําแหน ง
เพือ
่ จายเป็ นเงินประจําตําแหน งประเภทอํานวยการ จํานวน 2 คน
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

85,200 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

324,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

1,302,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

คาเชาบาน
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาเชาบาน คาเชาหรือคาผอนชําระเงินกูซ
 ื้อบานใหแก
พนักงานเทศบาล ทีจ่ าํ เป็ นตองเชาบาน และมีสท
ิ ธิไดรบ
ั เงินคาเชาบานตาม
ระเบียบฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

48,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

40,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินคาตอบแทนเป็ นรายเดือนของผูบ
 ริหารผูไ ดรบ
ั เงินเดือนถึง
ขัน
้ สูงของอันดับคาตอบแทนเป็ นรายเดือนของพนักงานสวนทองถิน
่ ทีไ่ ด
รับเงินเพิม
่ พิเศษสําหรับสูร บ (พ.ส.ร)
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านในพื้นทีพ
่ เิ ศษของพนักงานและ
ลูกจาง
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

308,000 บาท
210,000 บาท

หนา : 67/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

คาใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
คาเชาทีด
่ น
ิ ของการรถไฟ

รวม

400,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการตาง ๆ เชน คาจาง
เหมาบริการ คาเย็บหนังสือ หรือคาเชาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสน
ิ และจาง
เหมาทําความสะอาด สนง.กองชาง ฯลฯ (กองชาง)
ตัง้ จายจากเงินรายได
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นรายจายในการเดินทางไปราชการ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

12,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสน
ิ ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

70,000 บาท

คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุสาํ นักงานตาง ๆ เชน กระดาษ หมึกโรเนียว ปากกา
ยางลบ แฟ ม ผาธง ผาระบาย ภาพพระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

รวม
จํานวน

291,000 บาท

- เพือ
่ จายเป็ นคาเชาทีด
่ น
ิ คาสิทธิการใชทีด
่ น
ิ ฯลฯ ของการรถไฟแหง
ประเทศไทยทีเ่ ทศบาลเชา หรือขอใชประโยชน
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ทีเ่ บิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณู ปโภค
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 หนาที่ 25 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)
คาใชจา ยในการจางเหมาทําความสะอาด
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการจางเหมาทําความสะอาดสํานักกองชาง ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ทีเ่ บิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณู ปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิน
่
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 58 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

60,000 บาท

100,000 บาท

หนา : 68/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

วัสดุงานบานงานครัว

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุคอมพิวเตอรตา ง ๆ เชน ผาหมึกพิมพคอมพิวเตอร หัว
พิมพคอมพิวเตอร กระดาษไขคอมพิวเตอร หมึกพิมพคอมพิวเตอรฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

50,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ ไมกวาด เขง ถังใสขยะ นํ้ายา
ลางหองนํ้า ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่ ตาง ๆ เชน นํ้ามันเพลิง นํ้ามัน
เครือ
่ ง นํ้ามันหลอลืน
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพือ
่ จายเป็ นคาโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน โปสเตอร พูก
 น
ั
และสี ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

คาสาธารณู ปโภค
คาไฟฟ า

รวม
จํานวน

303,000 บาท

คาบริการโทรศัพท
เพือ
่ จายเป็ นคาบริการโทรศัพท
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

15,000 บาท

คาบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยเกีย่ วกับใชระบบอินเตอรเน็ตกองชาง
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

18,000 บาท

270,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาไฟฟ า
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

หนา : 69/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
เกาอี้ทาํ งาน
- เพือ
่ จายเป็ นคาเกาอี้ทาํ งานมีพนักพิงหุม
 หนัง จํานวน 3 ตัว (ราคาทอง
ตลาด) เนื่องจากไมไดกาํ หนดในราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที่ 354 ลําดับที่ 109
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
ตูเ หล็ก

รวม

165,300 บาท

รวม

165,300 บาท

จํานวน

8,700 บาท

จํานวน

7,600 บาท

- เพือ
่ จายเป็ นคาตูเ หล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลือ
่ น ขนาดไมนอยกวา 4
ฟุต จํานวน 2 ตู (ราคาทองตลาด) เนื่องจากไมไดกาํ หนดในราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561- 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 74 ลําดับที่ 40
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
เครือ
่ งคอมพิวเตอร
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 2 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิ
จิทลั ฯ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที่ 343 ลําดับที่ 67
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
เครือ
่ งสํารองไฟฟ า
-เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งสํารองไฟ ขนาดไมนอยกวา 800 VA จํานวน 2
เครือ
่ ง(ราคามาตรฐานกระทรวงดิจท
ิ ลั ฯ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 36 ลําดับที่ 17
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ ใหสามารใชงานไดตาม
ปกติ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

44,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

หนา : 70/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

งานไฟฟ าถนน

รวม

23,259,660 บาท

รวม
รวม
จํานวน

10,474,660 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
เพือ
่ จายเป็ นเงินคาตอบแทนเป็ นรายเดือนของพนักงานสวนทองถิน
่
ทีไ่ ดรบ
ั เงินเพิม
่ พิเศษสําหรับสูร บ (พ.ส.ร) ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

66,560 บาท

เงินประจําตําแหน ง
เพือ
่ จายเป็ นเงินประจําตําแหน งประเภทอํานวยการทองถิน
่ จํานวน 1 คน
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)
คาจางลูกจางประจํา

จํานวน

18,000 บาท

จํานวน

2,451,500 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆของลูกจางประจํา
เพือ
่ จายเป็ นเงินคาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําทีไ่ ดรบ
ั การปรับอัตราเงิน
เดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินใหม หรือทีไ่ ดรบ
ั เงินเดือนตามบัญชี
อัตราเงินเดือนเต็มถึงขัน
้ สูงสุดของอันดับ และจายเป็ น
เงินเพิม
่ พิเศษสําหรับสูร บ (พ.ส.ร.) ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

30,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 42 คน
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

4,536,000 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

504,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

5,942,100 บาท

จํานวน

420,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

10,474,660 บาท
2,868,600 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จํานวน 14 คน
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

เพือ
่ จายเป็ นคาจางประจํา และเงินปรับปรุงคาจางลูกจางประจํา
จํานวน 10 คน
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านในพื้นทีพ
่ เิ ศษของ
พนักงานและลูกจาง
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

2,551,600 บาท
1,890,000 บาท

หนา : 71/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

คาเชาบาน

จํานวน

141,600 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

305,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสน
ิ ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

75,000 บาท

คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุสาํ นักงานตาง ๆ เชน กระดาษ หมึกโรเนียว ปากกา
ยางลบ แฟ ม ผาธง ผาระบาย ภาพพระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

รวม
จํานวน

3,085,500 บาท

วัสดุไฟฟ าและวิทยุ
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุไฟฟ าและวิทยุตา ง ๆ เชน หลอดไฟ ฟิ วส บาลาส
สายไฟ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

1,000,000 บาท

วัสดุกอ
 สราง
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุกอ
 สรางตาง ๆ เชน ไม สี หิน ทราย ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

1,380,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง

จํานวน

100,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาเชาบาน คาเชาหรือคาผอนชําระเงินกูซ
 ื้อบาน
ใหแกพนักงานเทศบาล ทีจ่ าํ เป็ นตองเชาบาน และมีสท
ิ ธิไดรบ
ั
เงินคาเชาบานตามระเบียบฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)
คาใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพือ
่ จายเป็ นรายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการตาง ๆ เชน คาจางเหมาบริการ
คาเย็บหนังสือ หรือคาเชาปกหนังสือ และคาเชาทรัพยสน
ิ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จายเป็ นรายจายในการเดินทางไปราชการ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

100,000 บาท

หนา : 72/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

2,500 บาท

จํานวน

3,000 บาท

รวม

6,842,900 บาท

คาครุภณ
ั ฑ
รวม
ครุภณ
ั ฑโรงงาน
ตูเ ชือ
่ มไฟฟ า
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาตูเ ชือ
่ มไฟฟ า (แบบมือถือ) ขนาดไมนอยกวา 300 เอ
จํานวน 1 ตู (ราคาทองตลาด) เนื่องจากไมไดกาํ หนดในราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 74 ลําดับที่ 41
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

1,105,900 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
คากอสรางสิง่ สาธารณู ปโภค
โครงการกอสรางทอเหลีย่ มฐานแผ ถนนประชาวิวฒ
ั น ซอย 4 (หลังวัดทาน จํานวน
เอียด - บานเอื้ออาทร)
- เพือ
่ จายเป็ นคากอสรางทอเหลีย่ มฐานแผ ถนนประชาวิวฒ
ั น ซอย 4 (หลัง
วัดทานเอียด - บานเอื้ออาทร) ทอเหลีย่ มกวางภายใน 2.10 เมตร ยาวรวม
ไมนอยกวา 125.00 เมตร (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 9 ลําดับที่ 4
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

5,737,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่ ตาง ๆ เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามัน
เครือ
่ ง นํ้ามันหลอลืน
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)
วัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทยตา ง ๆ เชน นํ้ายารักษา
คุณภาพนํ้าออกซิเจน แอลกอฮอล ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)
วัสดุเครือ
่ งแตงกาย
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุเครือ
่ งแตงกาย เชน ถุงเทา รองเทา หมวก ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)
งบลงทุน

5,900 บาท

1,100,000 บาท

4,678,000 บาท

หนา : 73/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบระบายนํ้า ถนนประชาวิวฒ
ั น ซอย 4

จํานวน

199,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

- เพือ
่ จายเป็ นคากอสรางและปรับปรุงระบบระบายนํ้า ถนนประชา
วิวฒ
ั น ซอย 4 รางนํ้ากวางภายใน 0.50 เมตร ยาวรวมไมนอยกวา 50.00
เมตร (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 8 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบระบายนํ้า ถนนประชาวิวฒ
ั น ซอย 8
- เพือ
่ จายเป็ นคากอสรางและปรับปรุงระบบระบายนํ้า ถนนประชา
วิวฒ
ั น ซอย 8 วางทอ คศล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร พรอมบอ
พัก ยาวรวมไมนอยกวา 56.00 เมตร (ตามแบบแปลนและประมาณการ
ของเทศบาล)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 9 ลําดับที่ 3
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

800,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

12,276,400 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพิเศษของขาราชการทีไ่ ดรบ
ั การปรับอัตราเงิน
เดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหมหรือทีไ่ ดรบ
ั เงินเดือนตามบัญชี
อัตราเงินเดือนเต็มถึงขัน
้ สูงสุดของอันดับ เงินคาตอบแทนเป็ นรายเดือน
ของพนักงานสวนทองถิน
่ ทีไ่ ดรบ
ั เงินเพิม
่ พิเศษสําหรับสูร บ (พ.ส.ร) ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

50,000 บาท

คาจางลูกจางประจํา
เพือ
่ จายเป็ นคาจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางลูกจางประจํา
จํานวน 5 คน
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

1,275,300 บาท

3,430,300 บาท
3,430,300 บาท
629,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จํานวน 2 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

หนา : 74/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

เงินเพิม
่ ตาง ๆของลูกจางประจํา

จํานวน

36,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 12 คน
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

1,296,000 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

144,000 บาท

รวม

7,946,100 บาท

คาตอบแทน
คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
เพือ
่ ใชจา ยในการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านในพื้นทีพ
่ เิ ศษของ
พนักงานและลูกจาง
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

รวม
จํานวน

760,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

140,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

50,000 บาท

คาใชสอย
รวม
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
คาใชจา ยในการจางเหมาดูแลรักษาความสะอาด
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการจางเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร
อเนกประสงค พรอมดูแลรักษาไมประดับสวนรืน
่ อรุณ ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ทีเ่ บิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณู ปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิน
่
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ ทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 33 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

4,132,600 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําทีไ่ ดรบ
ั การปรับอัตรา
เงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินใหมหรือทีไ่ ดรบ
ั เงินเดือนตามบัญชีอตั รา
เงินเดือนเต็มถึงขัน
้ สูงสุดของอันดับและจายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่ว
คราวใหแกลูกจางประจํา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

งบดําเนินงาน

570,000 บาท

108,000 บาท

หนา : 75/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

จํานวน

1,176,000 บาท

คาใชจา ยในการจางเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะของเทศบาล
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการจางเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนหนาโรง
พยาบาล สวนสิรน
ิ ธร สวนภูมน
ิ ทร สวนขวัญประชา และสวนเลียบทาง
รถไฟ ถนนทรายทอง 1 และสนามกีฬาสันติภาพ ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ทีเ่ บิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณู ปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิน
่
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที่ 258 ลําดับที่ 5
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

2,803,600 บาท

รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพือ
่ จายเป็ นรายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการตาง ๆ เชน คาจางเหมาบริการ
คาเย็บหนังสือ และคาเชาทรัพยสน
ิ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

คาใชจา ยในการจางเหมารักษาความปลอดภัย
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการจางเหมารักษาความปลอดภัยสวน
ภูมน
ิ ทร,สวนขวัญประชา,สวนรืน
่ อรุณ,สวนหนาโรงพยาบาล,สนามกีฬา
เทศบาล,สํานักงานกองชาง ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ทีเ่ บิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณู ปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิน
่
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ ทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที่ 247 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได(กองชาง)

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จายเป็ นรายจายในการเดินทางไปราชการ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสน
ิ ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

หนา : 76/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

คาวัสดุ
วัสดุไฟฟ าและวิทยุ

รวม
จํานวน

623,500 บาท

วัสดุงานบานงานครัว
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ ไมกวาด เขง ถังใสขยะ
นํ้ายาลางหองนํ้า ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

18,000 บาท

วัสดุกอ
 สราง
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุกอ
 สรางตาง ๆ เชน ไม สี หิน ทราย ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

150,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

50,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่ ตาง ๆ เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามัน
เครือ
่ ง นํ้ามันหลอลืน
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

100,000 บาท

100,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุไฟฟ าและวิทยุตา ง ๆ เชน หลอดไฟ ฟิ วส บาลาส
สายไฟ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

วัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทยตา ง ๆ เชน นํ้ายารักษา
คุณภาพนํ้าออกซิเจน แอลกอฮอล ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

2,500 บาท

วัสดุการเกษตร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุการเกษตรตาง ๆ เชน ปุ ย พันธุพืช ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

200,000 บาท

วัสดุเครือ
่ งแตงกาย
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุเครือ
่ งแตงกาย เชน ถุงเทา รองเทา หมวก ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

3,000 บาท

คาสาธารณู ปโภค
คาไฟฟ า
เพือ
่ จายเป็ นคาไฟฟ าในสวนสาธารณะของเทศบาลและไฟสาธารณะ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

รวม
จํานวน

2,430,000 บาท

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล

จํานวน

300,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคานํ้าประปาในสวนสาธารณะและสนามกีฬาสันติภาพ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

2,130,000 บาท

หนา : 77/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

งบลงทุน

รวม

900,000 บาท

รวม

100,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

100,000 บาท

คาครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง

รวม

800,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

800,000 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม
รวม
รวม
จํานวน

33,207,550 บาท

จํานวน

707,500 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆของลูกจางประจํา
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตางๆ ลูกจางประจํา ทีไ่ ดรบ
ั คาตอบแทนรายเดือน
และเงินตอบแทนพิเศษแกลูกจางประจําของผูท
 ีไ่ ดรบ
ั คาจางสูงสุดของ
อันดับ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

45,850 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพนักงานจางทีป
่ ฏิบตั งิ านกองสาธารณสุขและ
สิง่ แวดลอม จํานวน 130 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

14,040,000 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 130 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

1,560,000 บาท

16,552,550 บาท
16,552,550 บาท
199,200 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
คาจางลูกจางประจํา
เพือ
่ จายเป็ นคาจางประจํา พรอมทัง้ เงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน
จํานวน 3 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

หนา : 78/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

รวม

13,675,000 บาท

รวม
จํานวน

4,820,000 บาท

จํานวน

800,000 บาท

รวม

5,146,000 บาท

จํานวน

3,000,000 บาท

จํานวน

216,000 บาท

4,020,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนสําหรับพนักงานและลูกจางทีป
่ ฏิบตั งิ านใน
พื้นทีพ
่ เิ ศษ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

คาใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
คาใชจา ยในการจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการขนยายและฝังกลบขยะ
- เพือ
่ ใชสาํ หรับขนยายและฝังกลบขยะของแตละเดือนหรือครัง้ คราว รวม
ถึงจางเหมาบุคคลภายนอก คนงานในการควบคุมเครือ
่ งชั่งขยะ คนงานทั่ว
ไป และยามประจําบอกําจัดขยะ
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ทีเ่ บิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณู ปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิน
่
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) หนาที่ 256 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
คาใชจา ยในการจางเหมาบุคคลภายนอกดูแลจัดการบอนํ้าบําบัดปฏิกูล
- เพือ
่ จายเป็ นคาดูแลจัดการบอบําบัดปฏิกูล
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ทีเ่ บิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณู ปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิน
่
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 34 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

หนา : 79/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

จํานวน

1,620,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

รวม
จํานวน

3,585,000 บาท

วัสดุกอ
 สราง
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุกอ
 สราง ไดแก ปูน ทราย หิน ดินถม ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

100,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน อะไหลรถยนต
ยางรถยนต ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

400,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่ เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง
นํ้ามันเครือ
่ ง ไมฟืน ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

2,500,000 บาท

วัสดุการเกษตร
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ไดแก ยาฆาแมลง ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

100,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน สี พูก
 น
ั แผนป าย ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

10,000 บาท

คาใชจา ยในการจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดภายในชุมชน
- เพือ
่ จายเป็ นคาดูแลทําความสะอาดภายในชุมชน (จํานวน 15 ชุมชน)
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ทีเ่ บิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณู ปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิน
่
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) หนาที่ 257 ลําดับที่ 3
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพือ
่ จายเป็ นรายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการตางๆ เชน จางเหมาบริการคา
เย็บหนังสือ คาเชาทรัพยสน
ิ และจางบุคคลภายนอกดําเนินกิจการ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสน
ิ ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
คาวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว

325,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด เขง ถังขยะ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

หนา : 80/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:24

วัสดุเครือ
่ งแตงกาย

จํานวน

150,000 บาท

คาสาธารณู ปโภค
คาไฟฟ า
เพือ
่ จายเป็ นคาไฟฟ าของศูนยกาํ จัดขยะฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

รวม
จํานวน

124,000 บาท

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล
เพือ
่ จายเป็ นคานํ้าประปาของศูนยกาํ จัดขยะฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

40,000 บาท

รวม
รวม

2,980,000 บาท

จํานวน

1,980,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุเครือ
่ งแตงกาย ไดแก ถุงมือ เสื้อแขนยาว
หรือแขนสัน
้ เสื้อกัก
๊ รองเทา ผากันเปื้ อน ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑยานพาหนะและขนสง
รถยนตบรรทุกแบบกระบะเททาย
- เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อรถยนตบรรทุกแบบกระบะเททาย ขนาด 6 ตัน 6
ลอ ปริมาตร กระบอกสูบไมต่าํ กวา 6,000 ซีซี ขนาดความจุไดไมนอย
กวา 4 ลูกบาศกหลา จํานวน 1 คัน (ราคาตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 – 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2561
หนาที่ 36 ลําดับที่ 18
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
งานบําบัดนํ้าเสีย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพนักงานจางทีป
่ ฏิบตั งิ านกองสาธารณสุขและ
สิง่ แวดลอม จํานวน 2 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

84,000 บาท

2,980,000 บาท

1,000,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

440,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

240,000 บาท
240,000 บาท
216,000 บาท

หนา : 81/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

งบดําเนินงาน

รวม

180,000 บาท

รวม
จํานวน

60,000 บาท

คาใชสอย
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสน
ิ ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

รวม
จํานวน

20,000 บาท

คาวัสดุ
วัสดุกอ
 สราง

รวม
จํานวน

100,000 บาท

รวม
รวม

20,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ ใหสามารถใขงานไดตาม
ปกติ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ กอสราง ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

10,000 บาท

คาตอบแทน
คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

60,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนสําหรับพนักงานและลูกจางทีป
่ ฏิบตั งิ านใน
พื้นทีพ
่ เิ ศษ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

20,000 บาท

100,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุกอ
 สราง ไดแก ปูน ทราย หิน ดินถม ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุ นความเขมแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทัง้ เงินปรับปรุงอัตราเงิน
เดือน จํานวน 5 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

10,000 บาท

10,000 บาท
10,000 บาท

7,282,300 บาท
2,683,600 บาท
2,683,600 บาท
1,625,700 บาท

หนา : 82/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

132,700 บาท

เงินประจําตําแหน ง
เพือ
่ จายเป็ นเงินประจําตําแหน ง ประเภทอํานวยการทองถิน
่
จํานวน 2 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

85,200 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 7 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

756,000 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

84,000 บาท

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านในพื้นทีพ
่ เิ ศษของพนักงาน
และพนักงานจาง
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)

รวม
รวม
จํานวน

4,504,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางทีป
่ ฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

15,000 บาท

คาเชาบาน
เพือ
่ จายเป็ นคาเชาบาน คาเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูซ
 ื้อบานใหแก
พนักงานเทศบาล ทีจ่ าํ เป็ นจะตองเชาบาน และมีสท
ิ ธิไ์ ดรบ
ั เงินคาเชาบาน
ตามระเบียบฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

48,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

44,000 บาท

รวม

3,738,000 บาท

จํานวน

118,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนรายเดือนของนักบริหาร และคาตอบแทนเป็ น
รายเดือนของพนักงานสวนทองถิน
่ ทีไ่ ดรบ
ั เงินเพิม
่ พิเศษสําหรับสูร บ
(พ.ส.ร)
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตางๆ ของพนักงานจาง
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

คาใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตาง ๆ เชน คาจางเย็บเลมทําปก เขาเลมหนังสือ
ตาง ๆ คาจางเหมาบริการ เขาเลมแผนชุมชน ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

467,000 บาท
360,000 บาท

หนา : 83/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาทีพ
่ กั ของพนักงานเทศบาล ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

90,000 บาท

โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตา นภัยยาเสพติด
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชน
สัมพันธตา นยาเสพติด และเชือ
่ มสัมพันธไมตรีระหวางชุมชนตาง ๆ ใน
เขตเทศบาล
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจา ยในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ.2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 242 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

200,000 บาท

โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการดําเนินโครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธโดยมี
คาใชจา ยประกอบดวย คาสนับสนุนชุมชนในขบวนพาเหรด คาเงิน
รางวัล คาตอบแทนการแสดง คาวัสดุอุปกรณ คาเครือ
่ งดืม
่ คาเชาเครือ
่ ง
เสียง คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาใชสอย และคาใชจา ยอืน
่ ๆ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจา ยในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ.2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที1
่ พ.ศ. 2560 หนาที่ 17 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการจัดงานอาซูรอสัมพันธ
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการดําเนินโครงการจัดงานอาซูรอ
สัมพันธ โดยมีคา ใชจา ยประกอบดวย คาสนับสนุนชุมชนในขบวน
พาเหรด เงินรางวัล คาตอบแทนการแสดง คาวัสดุอุปกรณ คาเครือ
่ งดืม
่ คา
เชาเครือ
่ งเสียง คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาใชสอย และคาใชจา ย
อืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับโครงการ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจา ยในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ.2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2560 หนาที่ 17 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

100,000 บาท

100,000 บาท

หนา : 84/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

โครงการฝึ กอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกเยาวชน
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการดําเนินโครงการฝึ กอบรมคุณธรรม และ
จริยธรรมแกเยาวชน โดยมีคา ใชจา ยประกอบดวย คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร เครือ
่ งดืม
่ คาพาหนะคาใชจา ยในพิธีเปิ ดและปิ ด
การอบรม คาวุฒบ
ิ ตั ร คาวัสดุเครือ
่ งเขียนและอุปกรณ คาเชาทีพ
่ กั คาของ
ทีร่ ะลึก และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดคายจริยธรรม
เยาวชน แบงเป็ น 2 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ก
ิ ารดานคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 27,000 บาท
2. กิจกรรมพัฒนาความรูค
 ค
ู ณ
ุ ธรรมเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก จํานวน 43,000 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจา ยในการฝึ ก
อบรม และการเขารับการฝึ กอบรมของเจาหนาทีท
่ อ
 งถิน
่ พ.ศ.2557
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 37-38 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได(กองสวัสดิการสังคม)

70,000 บาท

โครงการจัดทําแผนชุมชน
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการดําเนินโครงการจัดทําแผนชุมชนโดยมีคา ใช
จายประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ คาใช
สอย คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจา ยในการฝึ ก
อบรม และการเขารับการฝึ กอบรมของเจาหนาทีท
่ อ
 งถิน
่ พ.ศ.2557
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 298 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการถนนสายวัฒนธรรม
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการดําเนินโครงการถนนสายวัฒนธรรมโดยมี
คาใชจา ยประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ
่ งดืม
่ คาใชสอย
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจา ยในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ.2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561- 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 32 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

หนา : 85/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

โครงการฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุม
 พลังมวลชนตาง ๆ

จํานวน

930,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการดําเนินโครงการฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดู
งานของกลุม
 พลังมวลชนตางๆ โดยมีคา ใชจา ยประกอบดวย คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร เครือ
่ งดืม
่ คาพาหนะ คาใชจา ยในพิธีเปิ ดและปิ ด
การอบรม คาวุฒบ
ิ ตั ร คาวัสดุเครือ
่ งเขียนและอุปกรณ คาเชาทีพ
่ กั คาของ
ทีร่ ะลึก และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของแบงเป็ น 4 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมศึกษาดูงานดานกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งและการ
สงเสริมอาชีพของกลุม
 สตรี เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน180,000
บาท
2. กิจกรรมการสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก จํานวน 400,000 บาท
3. กิจกรรมฝึ กอบรมเพิม
่ พูนประสิทธิภาพแกนนําศูนยเรียนรูผ
 ูส
 ูงอายุ
และศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 200,000 บาท
4. กิจกรรมเพิม
่ พูนประสิทธิภาพแกนนําเยาวชนและศึกษาดูงานเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 150,000 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจา ยในการฝึ ก
อบรม และการเขารับการฝึ กอบรมของเจาหนาทีท
่ อ
 งถิน
่ พ.ศ.2557
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 59-62 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนําสตรี
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาท
แกนนําสตรี โดยมีคา ใชจา ยประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ คาใชสอยคาวัสดุอุปกรณ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ ว
ของ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจา ยในการฝึ ก
อบรม และการเขารับการฝึ กอบรมของเจาหนาทีท
่ อ
 งถิน
่ พ.ศ.2557
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2560 หนาที่ 15 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

หนา : 86/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

โครงการพัฒนาอาชีพและแกไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการดําเนินโครงการพัฒนาอาชีพและแกไข
ปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีคา ใชจา ย
ประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร เครือ
่ งดืม
่ คาใชจา ยในพิธี
เปิ ดและปิ ดการอบรม คาวุฒบ
ิ ตั ร คาวัสดุเครือ
่ งเขียนและอุปกรณ และคา
ใชจา ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วของกับโครงการตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 28 ชุมชน
แบงเป็ น 16 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมฝึ กอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนทาโรงเลือ
่ ย
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 50,000 บาท
2. กิจกรรมฝึ กอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนอริศรา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 50,000 บาท
3. กิจกรรมฝึ กอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนเจริญสุข
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 50,000 บาท
4. กิจกรรมฝึ กอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนสวนมะพราว
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 50,000 บาท
5. กิจกรรมฝึ กอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนบาโงเปาะเล็ง
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 50,000 บาท
6. กิจกรรมฝึ กอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนดงงูเหา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 50,000 บาท
7. กิจกรรมฝึ กอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนทากอไผ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 50,000 บาท
8. กิจกรรมฝึ กอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนศรีอามาน
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 50,000 บาท
9. กิจกรรมฝึ กอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนหัวสะพาน
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 50,000 บาท
10.กิจกรรมฝึ กอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนบาโงปริเม็ง
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 50,000 บาท
11. กิจกรรมฝึ กอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนบือเร็ง
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 50,000 บาท
12. กิจกรรมฝึ กอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนกือดาบารู
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 50,000 บาท
13. กิจกรรมฝึ กอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนหลังลอแม็ก
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 50,000 บาท
14. กิจกรรมฝึ กอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนหัวกุญแจ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 50,000 บาท
15. กิจกรรมฝึ กอบรมอาชีพปักเลือ
่ มใหแกกลุม
 สตรี
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 50,000 บาท
16. กิจกรรมฝึ กอบรมการทําขนมอบ ผูส
 ูงอายุ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 50,000 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจา ยในการฝึ ก
อบรม และการเขารับการฝึ กอบรมของเจาหนาทีท
่ อ
 งถิน
่ พ.ศ.2557
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 15-23 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได(กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

800,000 บาท

หนา : 87/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

โครงการสงเสริมการปฏิบตั ศ
ิ าสนกิจในเดือนรอมฎอน

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการดําเนินโครงการสงเสริมการปฏิบตั ศ
ิ าสนกิจ
ในเดือนรอมฎอน โดยมีคา ใชจา ยประกอบดวยคาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ คา
วัสดุอุปกรณ และคาใชจา ยอืน
่ ๆตามโครงการ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจา ยในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ.2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 261 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการดําเนินโครงการสงเสริมเด็กและ
เยาวชน โดยมีคา ใชจา ยประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คา
เครือ
่ งดืม
่ คาใชสอยคาวัสดุอุปกรณ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจา ยในการฝึ ก
อบรม และการเขารับการฝึ กอบรมของเจาหนาทีท
่ อ
 งถิน
่ พ.ศ.2557
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2560 หนาที่ 15 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย - มาเลเซีย
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นเงินคาใชจา ยในการดําเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทย-มาเลเซีย โดยมีคา ใชจา ยประกอบดวย คาสนับสนุนชุมชนในขบวน
พาเหรด เงินรางวัลตอบแทนการแสดง คาวัสดุอุปกรณ คาเครือ
่ งดืม
่ คาเชา
เครือ
่ งเสียงคาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาใชสอย และคาใชจา ย
อืน
่ ๆ เกีย่ วของกับโครงการ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจา ยในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ.2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 261 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

700,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสน
ิ ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

10,000 บาท

คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือ
่ จายเป็ นคาวัดสุสาํ นักงาน เชน กระดาษ ปากกาไว
บอรด แฟ ม ดินสอ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

รวม
จํานวน

224,000 บาท

วัสดุไฟฟ าและวิทยุ

จํานวน

5,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ า ไดแก หลอดไฟฟ า ฟิ วส ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร ปลัก
๊ ไฟ สายไฟฟ า ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

76,000 บาท

หนา : 88/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

วัสดุงานบานงานครัว

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตา งๆ แผนป าย พูก
 น
ั ถานใส
กลองถายรูป ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

2,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุคอมพิวเตอรตา งๆ เชน หมึกพิมพคอมพิวเตอร
แผน CD ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

25,000 บาท

คาสาธารณู ปโภค
คาไฟฟ า
เพือ
่ จายเป็ นคาไฟฟ า
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

รวม
จํานวน

75,000 บาท

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล
เพือ
่ จายเป็ นคานํ้าประปา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

5,000 บาท

คาบริการโทรศัพท
เพือ
่ จายเป็ นคาบริการโทรศัพท
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

12,000 บาท

คาบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม
เพือ
่ จายเป็ นคาบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

13,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นใชจา ยในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน ไมกวาด
ถังขยะ นํ้ายาลางจาน ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุกอ
 สราง
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุกอ
 สราง เชน ไม ไมอดั สี ปูน ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ เชน ไขควง อะไหล
ยานพาหนะ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่ ตางๆ เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง
นํ้ามันเครือ
่ ง ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

45,000 บาท

หนา : 89/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

งบลงทุน

รวม

94,700 บาท

รวม

44,700 บาท

โตะคอมพิวเตอร
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 4 ตัว ขนาดไมนอย
กวา 100X55X75 เซนติเมตร สําหรับทดแทนของเกาทีช
่ าํ รุด (ราคาทอง
ตลาด) เนื่องจากไมไดกาํ หนดในราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 73 ลําดับที่ 37
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)

7,200 บาท

คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน

ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
เครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอร

จํานวน

- เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี
แบบ Network มีความเร็วในการพิมพรา งขาวดํา/สีไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที จํานวน 1 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจท
ิ ลั ฯ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 73 ลําดําที่ 39
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)
เครือ
่ งสํารองไฟฟ า
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งสํารองไฟ ขนาดไมนอยกวา 800 VA
จํานวน 3 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจท
ิ ลั ฯ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 73 ลําดับที่ 38
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสน
ิ ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ กอสราง ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)

10,000 บาท

7,500 บาท

20,000 บาท

50,000 บาท
50,000 บาท

หนา : 90/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบตั ห
ิ นาทีง่ านบันทึกขอมูลและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการจางเหมาบุคคลเพือ
่ ปฏิบตั ห
ิ นาทีง่ านบันทึก
ขอมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ทีเ่ บิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณู ปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิน
่
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 63 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

รวม
รวม

909,000 บาท

รวม

909,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิรก
ิ ต
ิ ิ ์ พระบรม
จํานวน
ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ประจําปี 2562
- เพือ
่ จายเป็ นคาอาหารและเครือ
่ งดืม
่ คาจัดทําตนเทียนชัย คาเทียนไข คา
เชาเครือ
่ งเสียง 1 ชุด ธงราว ธงชาติ และธงอืน
่ ๆ คาวัสดุในการจัดเวทีถวาย
พระพร คาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดโครงการฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 48 ลําดับที่ 14
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูห
 วั มหาวชิราลงกร จํานวน
ณ บดินทรเทพยวรางกูร
- เพือ
่ จายเป็ นคาพลุ คาจัดทําตนเทียนชัย คาเทียนไข คาเชาเครือ
่ งเสียง 1
ชุด คาวัสดุในการจัดเวทีถวายพระพร คาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการ
จัดโครงการฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561- 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 47 ลําดับที่ 13
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

909,000 บาท

50,000 บาท

200,000 บาท

หนา : 91/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

จํานวน

200,000 บาท

- เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการแสดงกิจกรรมมวยไทย คาอาหารและเครือ
่ ง
ดืม
่ คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจา ยในการตกแตงสถานที่ คาของขวัญของ
รางวัลในกิจกรรม คาเชาเต็นท เครือ
่ งเสียง และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
กับการจัดงานตามโครงการฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561- 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 46 ลําดับที่ 11
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)
โครงการจัดงานวันปิ ยมหาราช
จํานวน

1,000 บาท

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

- เพือ
่ จายเป็ นคาพวงมาลา คาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับกิจกรรม
วันปิ ยมหาราช
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 45 ลําดับที่ 9
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

จํานวน

50,000 บาท

โครงการจัดงานวันอนุรกั ษ มรดกไทย
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นอาหาร/อาหารวางและเครือ
่ งดืม
่ คาตนเทียนชัย พาน
พุม
 ธูป เทียนคาวัสดุประชาสัมพันธ คาพลุ และโคมลอย คาเครือ
่ งเสียง คา
ธงราวตราสัญลักษณ คาวัสดุอุปกรณ และอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัด
โครงการฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561- 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 47 ลําดับที่ 12
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

300,000 บาท

โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ
- เพือ
่ จายเป็ นคาอาหารวางและเครือ
่ งดืม
่ คาชุดตักบาตร วัสดุ อุปกรณ ใน
การจัดงาน และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดงานตามโครงการฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561- 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 46 ลําดับที่ 10
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

หนา : 92/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
โครงการจางเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสนามกีฬา
มหาราช

รวม

3,252,000 บาท

รวม
รวม

3,252,000 บาท

จํานวน

752,000 บาท

3,252,000 บาท

- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการจางเหมาเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬา
มหาราช สนามฟุตบอล ลานคนเดิน สนามเปตอง สนามฟุตซอล สนาม
หญาเทียม และอืน
่ ๆ
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ทีเ่ บิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณู ปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิน
่
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 35 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการการแขงขันบาสเกตบอล
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาเตรียมสนามแขงขัน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาเงิน
รางวัล การแขงขันฯ คาถวยรางวัล คาวัสดุ อุปกรณ การแขงขันฯ คาสนับ
สนุนทีมเขารวมแขงขัน คาอาหารวาง อาหารสําหรับผูเ ขาแขงขันฯ คาใช
จายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการแขงขันฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 28 ลําดับที่ 6
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)
โครงการการแขงขันปันจักสีลตั
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาตกแตงสถานทีจ่ ดั การแขงขัน คาอุปกรณ การแขงขัน คา
เหรียญรางวัลคานํ้าดืม
่ คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําเกียรติ
บัตร คาเชาเต็นท คาใชจา ยในพิธีเปิ ด-ปิ ด อาหารวางและเครือ
่ งดืม
่ คาเชา
เวที คาเชาสกอรบอรด คาอาหารและเครือ
่ งดืม
่ คณะนักกีฬา เจาหนาที่
ปฏิบตั งิ าน เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย และ ฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561- 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 27 ลําดับที่ 5
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

150,000 บาท

250,000 บาท

หนา : 93/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

โครงการแขงขันกีฬาเซปักตะกรอ
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาจัดทําสนามแขงขัน คาใชจา ยในพิธีเปิ ด-ปิ ด คารางวัลการ
แขงขันคาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาถวยรางวัล คาอาหารและเครือ
่ ง
ดืม
่ คาวัสดุการแขงขัน คาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับโครงการฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 29 ลําดับที่ 8
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

70,000 บาท

โครงการแขงขันกีฬาเปตอง
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นเงินรางวัลการแขงขัน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาถวย
รางวัล คาใชจา ยในพิธีเปิ ด-ปิ ด การแขงขัน คาจัดทําสนามแขงขัน คาจัด
ทําสือ
่ ประชาสัมพันธสปอรตโฆษณา ไวนิล ฯลฯ คาอุปกรณ ในการจัดการ
แขงขัน คาเครือ
่ งดืม
่ คาใชจา ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วของกับการจัดโครงการฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 25 ลําดับที่ 3
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

80,000 บาท

โครงการแขงขันกีฬา - กรีฑา องคกรปกครองสวนทองถิน
่ แหงประเทศไทย
ระดับภาคใต และระดับประเทศ
- เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการเขาคายเก็บตัวนักกีฬา เจาหนาที่ ทีไ่ ปเขา
รวมการแขงขันระดับภาคใต คาพาหนะเดินทาง คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาเชา
ทีพ
่ กั คาชุดนักกีฬากรีฑา อุปกรณ แขงขันฯ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
ในการจัดโครงการฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3พ.ศ.2561หนาที่ 25 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)
โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา กลุม
 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
- เพือ
่ จายเป็ นคาอาหาร คาอาหารวางและเครือ
่ งดืม
่ ถวยรางวัล เหรียญ
รางวัล คาอุปกรณ กีฬาวอลเลยบอลในรม ฟุตซอล
ฟุตบอล ตะกรอ กรีฑา คาตกแตงสถานทีจ่ ดั ทําการแขงขัน คาวัสดุประชา
สัมพันธ คาอุปกรณ วัสดุจดั ทําประกาศ วัสดุจดั ทําสนาม คาใชจา ยอืน
่ ๆ ที่
เกีย่ วของกับโครงการฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561- 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 29 ลําดับที่ 9
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

หนา : 94/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

โครงการจัดสงเยาวชน ประชาชน เขารวมการแขงขันและการประกวดใน
จํานวน
กิจกรรมตางๆ
- เพือ
่ จายเป็ นคาอาหาร อุปกรณ กีฬา คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาทีพ
่ กั และ
คาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของในการจัดโครงการฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 24 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

250,000 บาท

โครงการแขงขันฟุุตบอลสานสัมพันธ เทศบาลเมืองสุุไหงโก-ลก คัพ
- เพือ
่ จายเป็ นคาเงินรางวัลการแขงขัน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คา
ถวยรางวัล คาใชจา ยในพิธีเปิ ด-ปิ ดการแขงขัน คาตอบแทนเจาหนาที่
ประจําสนาม คาจัดทําสนามแขงขัน คาจัดทําสือ
่ ประชาสัมพันธ สปอรต
โฆษณา ไวนิล ฯลฯ คาอุปกรณ ในการจัดการแขงขัน คาเครือ
่ งดืม
่ คาใช
จายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดโครงการฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 28 ลําดับที่ 7
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)
โครงการแขงขันเรือยอกอง
- เพือ
่ จายเป็ นคาเงินรางวัลการแขงขันเรือยอกอง (ประเภทประชาชนทั่ว
ไป) เงินรางวัลการแขงขันเรือยอกอง (ประเภทอาวุโสทั่วไป) เงินรางวัล
การแขงขันเรือปิ ดตา เงินรางวัลการแขงขันเรือ (คูพ
 เิ ศษ) คาตอบแทน
คณะกรรมการการตัดสิน คาเชาโป ะเรือ คาเชาเรือ พรอมอุปกรณ คาเชา
เครือ
่ งเสียง (ชุดใหญ) คาเชารถประชาสัมพันธ คานํ้าดืม
่ โพลารีส
และ ฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 26 ลําดับที่ 4
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

หนา : 95/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

รวม

2,410,000 บาท

งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

รวม
รวม

2,410,000 บาท

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอ น ประจําปี 2562

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

โครงการประเพณี ลอยกระทง
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาเงินรางวัล คาเชาเครือ
่ งเสียง เต็นท คาอาหาร อาหารวาง
และเครือ
่ งดืม
่ คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาตอบแทนพิธีเปิ ด-ปิ ด การ
แสดงนักรอง นักดนตรี คาจัดทําป ายประชาสัมพันธ กิจกรรมเพือ
่ การ
ประชาสัมพันธคา วัสดุ คาอุปกรณ ตา งๆ คาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของในการ
จัดโครงการฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 40 ลําดับที่ 2
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

580,000 บาท

2,410,000 บาท

- เพือ
่ จายเป็ นคาอาหาร/อาหารวางและเครือ
่ งดืม
่ คาตอบแทนพระ
วิทยากร/พระอุปฌาย/พระพีเ่ ลี้ยง คาวัสดุอุปกรณ ทีเ่ กีย่ วของกับการ
บรรพชา/ศีลจาริณี คาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดโครงการฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 44 ลําดับที่ 8
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

โครงการประเพณี ชกั พระ
- เพือ
่ จายเป็ นคาเงินรางวัลการประกวดเรือพระ คาตอบแทนการแสดง
บนเวที การแสดงของนักเรียน คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินเรือพระ
คาตกแตงสถานที่ คาถวยรางวัล คาเชาเวที เต็นท เครือ
่ งเสียง คาอาหาร
อาหารวางและเครือ
่ งดืม
่ คาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดโครงการฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 39 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

หนา : 96/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

480,000 บาท

- เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจา ยในการตกแตงสถานที่ เงิน
รางวัลการประกวดหนูนอยตรุษจีน คาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนการ
แสดงของนักเรียน คาอาหาร อาหารวางและเครือ
่ งดืม
่ คาเชาเครือ
่ ง
เสียง แสง สี คาพลุ ประทัด โคมเต็งลัง้ คาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของในการจัด
โครงการฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 42 ลําดับที่ 4
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)
โครงการวันอาฬหบูชา/วันเขาพรรษา
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาตกแตงสถานที่ คาอาหารและเครือ
่ งดืม
่ คาใชจา ยในพิธี
ทางศาสนา คาเทียนแผน วัสดุ อุปกรณ ทใี่ ชในการหลอเทียนพรรษา เทียน
พรรษา คาตอบแทนการแสดงตางๆ คาตอบแทนกรรมการตัดสิน เงิน
รางวัลการประกวดกิจกรรมตางๆ คาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัด
โครงการฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 43 ลําดับที่ 6
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

250,000 บาท

โครงการประเพณี สงกรานต
- เพือ
่ จายเป็ นคารางวัลการประกวด คารับรองสําหรับผูท
 ีร่ บ
ั เชิญมารวม
งานคาตอบแทนการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการแสดงของนัก
เรียน คาผาไหม สําหรับรดนํ้าดําหัวผูส
 ูงอายุ คาตอบแทนกรรมการ คา
ตกแตงสถานที่ วัสดุอุปกรณ คาสือ
่ ประชาสัมพันธ คาเชาเครือ
่ งเสียง คาใช
จายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดโครงการฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 42 ลําดับที่ 5
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)
โครงการวันตรุษจีน

โครงการสงทายปี เกา - ตอนรับปี ใหม
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาอาหาร อาหารวางและเครือ
่ งดืม
่ คาเชาเครือ
่ ง
เสียง เวที เต็นท คาตอบแทนการแสดง คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจา ยใน
การตกแตงสถานที่ คาพลุ ดอกไมไฟ คาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัด
โครงการฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 41 ลําดับที่ 3
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)

350,000 บาท

หนา : 97/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

จํานวน

100,000 บาท

รวม
รวม

2,704,200 บาท

รวม
จํานวน

1,956,200 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนเป็ นรายเดือนของพนักงานสวนทองถิน
่ ทีไ่ ดรบ
ั เงิน
เพิม
่ พิเศษสําหรับสูร บ (พ.ส.ร) ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

22,300 บาท

เงินประจําตําแหน ง
เพือ
่ จายเป็ นเงินประจําตําแหน งประเภทอํานวยการทองถิน
่
จํานวน 1 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

18,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นเงินคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 7 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

756,000 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

84,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

718,000 บาท

โครงการอนุรกั ษ วฒ
ั นธรรมภูมป
ิ ญ
ั ญาทองถิน
่ (สมโภชศาลเจาแมโตะโมะ)
- เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุ อุปกรณ คาใชจา ยในการตกแตงสถานที่ คาตอบ
แทนการแสดงชุดพิธีเปิ ดงาน คาเชาเครือ
่ งเสียง แสง สี คาตอบแทนชุดการ
แสดงศิลปะ ประเพณี ภูมป
ิ ญ
ั ญาทองถิน
่ คาอาหารและเครือ
่ งดืม
่ สําหรับ
แขกผูม
 ีเกียรติและเจาหนาทีผ
่ ูร ว มงานคาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัด
โครงการฯ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 43 ลําดับที่ 7
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

1,956,200 บาท
1,075,900 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จํานวน 4 คน
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
เพือ
่ ใชเป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านในพื้นทีพ
่ เิ ศษของพนักงานและ
พนักงานจาง
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

476,000 บาท
330,000 บาท

หนา : 98/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสน
ิ ในสามารถใช
งานไดตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

5,000 บาท

คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุสาํ นักงานตาง ๆ เชน กระดาษ หมึกโรเนียว ปากกา
ยางลบ แฟ ม ผาธง ผาระบาย ภาพพระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

รวม
จํานวน

172,000 บาท

วัสดุกอ
 สราง
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุกอ
 สรางตาง ๆ เชน ไม สี หิน ทราย ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

120,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพือ
่ จายเป็ นคาโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน โปสเตอร พูก
 น
ั
และสี ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

2,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)
คาเชาบาน
เพือ
่ จายเป็ นคาเชาบาน คาเชาหรือคาผอนชําระเงินกูซ
 ื้อบานใหแก
พนักงานเทศบาล ทีจ่ าํ เป็ นตองเชาบาน และมีสท
ิ ธิไดรบ
ั เงินคาเชาบานตาม
ระเบียบฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)
คาใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพือ
่ จายเป็ นรายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการตาง ๆ เชน คาจางเหมาบริการ
คาเย็บหนังสือ หรือคาเชาปกหนังสือ และคาเชาทรัพยสน
ิ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จายเป็ นรายจายในการเดินทางไปราชการ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)

50,000 บาท

หนา : 99/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

งบลงทุน

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

30,000 บาท

คาครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

แผนงานการพาณิ ชย
งานโรงฆาสัตว
งบบุคลากร

รวม
รวม

1,897,400 บาท

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

638,400 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนรายเดือน เงินเพิม
่ พิเศษสําหรับตําแหน งทีม
่ ีเหตุ
สิทธิไดรบ
ั และคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินเพิม
่ พิเศษสําหรับ
การสูร บ (พ.ส.ร.) ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพนักงานจางทีป
่ ฏิบตั งิ านกองสาธารณสุขและ
สิง่ แวดลอม จํานวน 1 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

199,200 บาท

เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

638,400 บาท
319,200 บาท

108,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

งบดําเนินงาน
รวม
คาตอบแทน
รวม
คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
จํานวน
1. เงินคาตอบแทนหรับผูป
 ฏิบตั งิ านในพื้นทีพ
่ เิ ศษ ตัง้ ไว 60,000
บาท เพือ
่ จายเป็ นคาเงินตอบแทนสําหรับพนักงานและลูกจางทีป
่ ฏิบตั งิ าน
ในพื้นทีพ
่ เิ ศษ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
2. คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั งิ านดานสาธารณสุข ตัง้ ไว 60,000 บาท เพือ
่ จาย
เป็ นคาตอบแทนเจาหนาทีส
่ ตั วแพทยจากหน วยงานอืน
่ ทีม
่ าปฏิบตั งิ านของ
เทศบาลเป็ นการชั่วคราว
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

1,222,000 บาท
120,000 บาท
120,000 บาท

หนา : 100/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

คาใชสอย
รวม
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
คาใชจา ยในการจางเหมาบุคคลภายนอกดูแลระบบและการจัดการโรงฆาสัตว จํานวน

617,000 บาท
432,000 บาท

- เพือ
่ จายเป็ นคาดูแลระบบและการจัดการโรงฆาสัตว
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ทีเ่ บิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณู ปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิน
่
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 36 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
คาใชจา ยสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตว และขี้นทะเบียนสัตวตามโครงการ จํานวน
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนข
ั บาฯ
้ ทะเบียนสัตว
- เพือ
่ จายเป็ นคาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว และขึน
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีส
่ ุด ที่ มท 0810.5/ว2072
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 30 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการรณรงคปองกันโรคพิษสุนข
ั บา ตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนข
ั บาฯ
- เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัคซีน อุปกรณ ทาํ หมัน คาตอบแทน และคาใชจา ย
อืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจา ยในการฝึ ก
อบรม และการเขารับการฝึ กอบรมของเจาหนาทีท
่ อ
 งถิน
่ พ.ศ. 2557
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561–2564)เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2561
หนาที่ 16 ลําดับที1
่
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

15,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและซอมแซม ใหสามารถใชงานไดปกติ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

20,000 บาท

คาวัสดุ
วัสดุไฟฟ าและวิทยุ
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุไฟฟ าและวิทยุ ไดแก ฟิ วส หลอดไฟ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

รวม
จํานวน

335,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว

จํานวน

10,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด เขง ถังขยะ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

3,000 บาท

หนา : 101/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

วัสดุกอ
 สราง

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

คาสาธารณู ปโภค
คาไฟฟ า
เพือ
่ จายเป็ นคาไฟฟ าโรงฆาสัตว
ตัง้ จายจากเงินได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

รวม
จํานวน

150,000 บาท

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล
เพือ
่ จายเป็ นคานํ้าประปาของโรงฆาสัตว
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม

37,000 บาท

เครือ
่ งปรับอากาศ
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งปรับอากาศชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ
ขนาดไมนอยกวา 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครือ
่ ง (ราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2561
หนาที่ 75 ลําดับที่ 43
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

17,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุกอ
 สราง ไดแก ปูน ทราย หิน ดินถม ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่ เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง
นํ้ามันเครือ
่ ง ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
วัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑงานควบคุมโรคและงานอืน
่
ทีเ่ กีย่ วของ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)

100,000 บาท

27,000 บาท

10,000 บาท

หนา : 102/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
รวม

57,883,320 บาท

รวม
จํานวน

57,883,320 บาท

คาชําระดอกเบี้ย
จํานวน
เพือ
่ จายชําระดอกเบี้ย ใหแก สํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
(ก.ส.ท.) ตามสัญญาเงินกูเ ลขที่ 1514/81/2558 ลงวันที่ 12
มิถุนายน 2558 และตามหนังสือสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาลฯ ที่ มท 0808.4/ว14 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 งวดที่ 2
จํานวนเงิน 821,495.54 บาท และตามสัญญาเงินกูเ ลข
ที่ 1765/85/2560 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ตามหนังสือสํานักงานเงิน
ทุนสงเสริมกิจการเทศบาลฯ ที่ มท 0808.4/5182 ลงวันที่ 12
มิถุนายน 2560 งวดที่ 1 จํานวนเงิน 735,000 บาท
ตัง้ จายจากเงินรายได

1,556,500 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน
1. เพือ
่ จายเป็ นเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมทีเ่ ทศบาลจะตองจาย
สมทบโดยตัง้ ในอัตรารอยละ 5 ของคาตอบแทนพนังานจางตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ดวนทีส
่ ุด มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22
มกราคม 2557 และพระราชบัญญัตป
ิ ระกันสัมคม พ.ศ. 2533 เป็ น
เงิน 1,890,000 บาท
ตัง้ จายจากเงินรายได
2. เพือ
่ จายเป็ นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจาง บุคลากรสนับสนุน
การสอนภารโรง เป็ นเงิน 69,000 บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ
3. เพือ
่ จายเป็ นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจาง ศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็ก เป็ นเงิน 216,000 บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็ก
4. เพือ
่ จายเป็ นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจาง ครูสอนอิสลาม
ศึกษาพุทธศาสนาและโภชนาการ เป็ นเงิน 333,000 บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิน
่ ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนใต

2,508,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
คาชําระหนี้เงินตน
เพือ
่ จายชําระหนี้เงินตน ใหแก สํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
(ก.ส.ท.) ตามสัญญาเงินกูเ ลขที่ 1514/81/2558 ลงวันที่ 12
มิถุนายน 2558 งวดที่ 2 จํานวนเงิน 2,695,422.76 บาท และตาม
สัญญาเงินกูเ ลขที่ 1765/85/2560 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 งวดที่ 1
จํานวนเงิน 2,137,147.50 บาท
ตัง้ จายจากเงินรายได

57,883,320 บาท
4,832,600 บาท

หนา : 103/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอืน
่

จํานวน

1,424,600 บาท

จํานวน

29,992,800 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือสถานีขนสงผูโ ดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่
ไดรบ
ั การถายโอนภารกิจจากขนสงจังหวัดนราธิวาส
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เบี้ยยังชีพผูส
 ูงอายุ

- เพือ
่ จายเป็ นคาเบี้ยยังชีพผูส
 ูงอายุ จํานวน 3,849 คน
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการเบิกจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูส
 ูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ.2552 แกไขเพิม
่
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 17 ลําดับที1
่
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เบี้ยยังชีพคนพิการ
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 657 คน
ในอัตรา 800 บาท/คน/เดือน
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ 2553
แกไขเพิม
่ เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 17 ลําดับที2
่
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เบี้ยยังชีพผูป
  วยเอดส
จํานวน
- เพือ
่ จายเป็ นคาเบี้ยยังชีพผูป
  วยเอดส จํานวน 100 คน ในอัตรา 500
บาท/คน/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพือ
่ การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ.2548
- เป็ นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพือ
่
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ พ.ศ.2548
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 18 ลําดับที3
่
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
สํารองจาย
จํานวน
้
เพือ
่ จายเป็ นเงินสํารองจายในกรณี ฉุกเฉินทีม
่ ีสาธารณภัยเกิดขึน
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็ นสวนรวม
ตัง้ จายจากเงินรายได 784,090 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 1,215,910
บาท
รายจายตามขอผูกพัน
คาใชจา ยเกีย่ วกับการจราจร
จํานวน
โดยตัง้ จายจากคาปรับผูก
 ระทําผิดกฎหมายจราจร 50,000 บาท และจาย
จากเงินรายได 350,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตาง ๆ
เชน การทาสีเสนจราจร แผงกัน
้ ป ายสัญญาณจราจร สัญญาณไฟ
จราจร หรือคาใชจา ยอืน
่ ทีเ่ กีย่ วกับการจราจร
ตัง้ จายจากเงินรายได

6,307,200 บาท

600,000 บาท

2,000,000 บาท

400,000 บาท

หนา : 104/104

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:24:25

จํานวน

305,300 บาท

จํานวน

1,123,900 บาท

เงินชวยพิเศษ
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยคาทําศพ กรณี พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจางถึงแกความตายในระหวางปฏิบตั ริ าชการ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ตัง้ จายจากเงินรายได

จํานวน

100,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน
่ (กบท.)
เพือ
่ จายเป็ นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน
่ ทีม
่ ี
สิทธิรบ
ั เงินบําเหน็จบํานาญ ตามหนังสือที่ มท 0808.5/ว 1766 ลงวันที่
26 สิงหาคม 2554 โดยตัง้ ในอัตรารอยละสองของประมาณการรายรับ
ซึง่ ไมรวมเงินพันธบัตร เงินกู เงินอุทศ
ิ หรือเงินอุดหนุน เทศบาล ได
ประมาณการรายรับ ประจําปี 2562 จํานวน 178,546,000 บาท จาย
ในอัตรารอยละสอง เป็ นเงิน 3,570,920 บาท
ตัง้ จายจากเงินรายได

จํานวน

3,570,920 บาท

เงินชวยคาครองชีพผูร บ
ั บํานาญ (ชคบ.)
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือคาครองชีพผูร บ
ั บํานาญของขาราชการสวนทอง
ถิน
่ ทีม
่ ใิ ชตาํ แหน งพนักงานครู โดยคํานวณจากเงินทีต
่ อ
 งจายจริงของผูร บ
ั
บํานาญ จํานวน 20 ราย
ตัง้ จายจากเงินรายได

จํานวน

743,000 บาท

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา
เพือ
่ จายเป็ นเงินตอบแทนของลูกจางประจําทีอ
่ อกจากงานเนื่องจากทํางาน
มานานซึง่ จายเป็ นรายเดือน จํานวน 16 ราย เป็ นเงิน 2,418,500 บาท
ตัง้ จายจากเงินรายได

จํานวน

2,418,500 บาท

คาบํารุง ส.ท.ท.
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามหลักเกณฑการ
คํานวณในอัตรารอย 1/6 ของงบประมาณรายรับของปี งบประมาณทีผ
่ า น
มา ไมรวมเงินกู เงินจายขาดสะสมเงินอุดหนุนประจําปี งบประมาณ 2560
เทศบาลมีรายรับจริง 419,416,118.45 บาท หักเงินอุดหนุน
236,643,532.40 บาท คงเหลือ 182,772,586.05 บาท คํานวณใน
อัตรารอยละ 1/6=0.00167 เป็ นเงิน 305,230.22 ตัง้ จายไว 305,300
บาทตัง้ จายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินรายจายขององคกร
ปกครองสวนทองถิน
่ เกีย่ วกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555
ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิน
่
เพือ
่ จายเป็ นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิน
่ (ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรือ
่ ง การกําหนดหลัก
เกณฑเพือ
่ สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน
่ ดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิน
่ หรือพื้นที่ พ.ศ.2557
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 ขอ6 (4)โดยเทศบาลสมทบรอยละ 60
ของจํานวนเงินที่ สปสช.จัดสรรมาให ซึง่ เทศบาลใชฐานประชากร ณ วัน
ที่ 31กรกฎาคม 2561 = 41,614X45X60% = 1,123,578 บาท
ตัง้ จายจากเงินรายได

สวนที่ 3
งบประมาณเฉพาะการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
- ประเภทกิจการสถานธนานุบาล
- ประเภทกิจการสถานีขนสง

1/2

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะกาล สถานธนานุบาล
คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
รายรับจริง
หมวด
ป 2558
ป 2559
ก. รายได3
1. กําไรจําหนายทรัพยหลุด
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
3. ดอกเบี้ยรับจํานํา
4. รายได*เบ็ดเตล็ด
รวม
ข. เงินรายได3อื่น
1. กําไรสุทธิ
- เงินทํานุบํารุงท*องถิ่น 30%
- ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50%
- บําเหน็จรางวัล ร*อยละ 20%
รวม
รวมรายรับ

ป 2560

2,420,288.00
3,834.47
20,818,569.75
748.80
23,243,441.02

21,564,089

2,416,383.00
2,862.51
21,290,001.50

11,920
25,924,407.18

0
23,709,247.01

3,965,724.13
6,609,540.21
2,643,816.08
13,219,080.42
36,462,521.44

4,892,922.82
8,154,871.38
3,261,948.55
16,309,742.75
42,234,149.93

5,758,548.50
9,597,580.84
3,839,032.33
19,195,161.67
42,904,408.68

4,343,785.00
4,613.18

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาล
คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
รายจายจริง
ป 2558
ป 2559
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
งบลงทุน
รวมรายจาย

4,357,267.72
1,445,400.00
954,232.39
13,316,080.42
495,600.00
20,568,580.53

3,896,312.23
1,659,787.00
1,373,355.28
99,800.00
7,029,254.51

ป 2560
3,069,176.28
1,555,438.00
966,671.22
115,300
25,600
5,732,185.50

2/2

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานีขนสง
คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
รายรับจริง
หมวด
ป 2558
ป 2559
1. คาเชาทรัพยสินอื่น ๆ
2. คาบริการสถานีขนสง
3. คาบริการอื่น
4. ดอกเบี้ยเงินฝาก
5. งบทั่วไปชวยเหลือ
รวมรายรับ

701,490.00
319,352.00
43,133.25
4,422.74
400,000.00
1,468,397.99

657,200.00
370,796.00
23,593.75
3,859.56
400,000.00
1,455,449.31

ป 2560
614,100.00
317,532.00
15,698.75
4,123.19
500,000.00
1,451,453.94

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานีขนสง
คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
รายจายจริง
ป 2558
ป 2559
สํารองจาย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน

-

รวมรายจาย

5,500
120,000
957,919.30
383,300.00
1,466,719.30

12,000.00
240,000.00
936,871.82
126,300.00
1,315,171.82

ป 2560
45,982.00
359,642.57
645,225.86
42,900.00
1,093,750.43

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:28:59

หนา : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุ บาล
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ประมาณการรายรับทัง้ สิ้น 58,540,000 บาท แยกเป็ น
รายได เป็ นเงิน 34,540,000 บาท
กําไรจําหน ายทรัพยหลุด
กําไรจากการจําหน ายทรัพยหลุด
โดยคํานวณจากการจําหน ายทรัพยหลุดในปี ทีผ
่ า นมาเป็ นเกณฑ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตัง้ แตเดือนตุลาคม 2559
- กันยายน 2560 เป็ นเกณฑ

ดอกเบี้ยรับจํานํา
ดอกเบี้ยรับจํานํา
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานํา ของเดือน
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 เป็ นเกณฑ
รายไดเบ็ดเตล็ด
รายไดเบ็ดเตล็ด
เป็ นรายไดเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ทีไ่ มเขาลักษณะรายรับหมวดอืน
่ ๆ
รายไดอื่น เป็ นเงิน 24,000,000 บาท
เงินทํานุบาํ รุงทองถิน
่ 30%
เงินทํานุบาํ รุงทองถิน
่ 30%
ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50%
ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50%
บําเหน็จรางวัล รอยละ 20
บําเหน็จรางวัล รอยละ 20

รวม
จํานวน

4,500,000 บาท
4,500,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

30,000,000 บาท
30,000,000 บาท

รวม
จํานวน

20,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

7,200,000 บาท

จํานวน

12,000,000 บาท

จํานวน

4,800,000 บาท

หนา : 1/6

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:29:49

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย
งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุ บาล
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ประมาณการรายจายรวมทัง้ สิ้น 35,626,200 บาท จายจากรายไดจด
ั เก็บเอง หมวดภาษี จด
ั สรรและหมวดเงินอุด
หนุ นทั่ วไป แยกเป็ น
งบบุคลากร เป็ นเงิน 2,430,000 บาท
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม
จํานวน

2,430,000 บาท
2,100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เงินประจําตําแหน ง
จํานวน
เพือ
่ จายใหพนักงานผูด
 าํ รงตําแหน งและปฏิบตั ห
ิ นาทีผ
่ ูจ ดั การสถานธนานุ
บาลและผูช
 ว ยผูจ ดั การสถานธนานุบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)
เงินอืน
่
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผูป
 ฏิบตั งิ านในเขตพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใตของพนักงานสถานธนานุบาลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)
งบดําเนินงาน เป็ นเงิน 3,171,200 บาท
คาตอบแทน
รวม
คาเบี้ยเลี้ยงจําหน ายทรัพยหลุด
จํานวน
เพือ
่ จายใหแกเจาหนาทีแ
่ ละพนักงานสถานธนานุบาลทีด
่ าํ เนินการจําหน าย
ทรัพยหลุดจํานํา
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

100,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจางใหกบ
ั พนักงานสถานธนานุบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนเพิม
่ นอกเหนือจากเงินคาจาง ของพนักงานสถาน
ธนานุบาล ของผูม
 ีสท
ิ ธิเบิกไดตามระเบียบ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

คาพาหนะเหมาจาย
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนใหแกนายกเทศมนตรี
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)
คาสมนาคุณ
เพือ
่ จายเป็ นเงินสมนาคุณ
ุ คณะกรรมการสอบสวน
ตัง้ จายจากเงินรายได(สถานธนานุบาล)
เงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราว
เพือ
่ จายใหแกพนักงานสถานธนานุบาลทีไ่ ดรบ
ั เงินคาจางไมเกินเดือน
ละ 14,660 บาท
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

200,000 บาท

1,562,200 บาท
30,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

หนา : 2/6

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:29:49

เงินรางวัลเจาหนาที่

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

210,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพือ
่ จายใหแกพนักงานสถานธนานุบาลทีม
่ ีสท
ิ ธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรไดตามระเบียบ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)
คาตอบแทนพิเศษ
จํานวน
เพือ
่ จายใหแกพนักงานสถานธนานุบาลผูไ ดรบ
ั เงินคาจางถึงขัน
้ สูงของ
ตําแหน งในอัตรารอยละ 2 หรือรอยละ 4 ของคาจางถึงขัน
้ สูงของตําแหน ง
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

100,000 บาท

คาเชาบาน
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสถานธนานุบาลทีม
่ ีสท
ิ ธิเบิกเงินคา
เชาบานไดตามระเบียบ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

100,000 บาท

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสถานธนานุบาลที่
มีสท
ิ ธิไดตามระเบียบ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)
เงินชวยเหลือบุตร
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือบุตรสําหรับบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลทีม
่ ี
สิทธิไดตาม
ระเบียบ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

400,000 บาท

คาอาหาร
เพือ
่ จายเป็ นคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงานสถานธนานุบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

จํานวน

200,000 บาท

คาใชสอย
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ (03)
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาทีพ
่ กั ใหแกพนักงานสถาน
ธนานุบาลฯเดินทางไปราชการและอบรมผูจ ดั การฯ โดยสํานักงาน จ.ส.ท
. ไดขอความรวมมือกับสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิน
่
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

รวม
รวม
จํานวน

654,000 บาท
80,000 บาท
70,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนใหแกผูต
 รวจการสถานธนานุบาล และผูป
 ฏิบตั ิ
หนาทีแ
่ ทนผูต
 รวจการสถานธนานุบาล และพนักงานสถานธนานุบาลที่
ดําเนินการตรวจทรัพย
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)
เงินสมทบเงินสะสม
เพือ
่ จายเป็ นเงินสมทบใหแกพนักงานสถานธนานุบาล 10% ของคาจาง
ประจํา ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

80,000 บาท

1,200 บาท

หนา : 3/6

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:29:49

โครงการวันทีร่ ะลึกการกอตัง้ สถานธนานุบาลของ อปท.

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

319,000 บาท
101,000 บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาต
เพือ
่ จายเป็ นคาตอใบอนุญาตตัง้ โรงรับจํานําของสถานธนานุบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

จํานวน

1,000 บาท

คาธรรมเนียมอืน
่ ๆ
เพือ
่ จายเป็ นคาธรรมเนียมตาง ๆ และตั๋วเงินซึง่ รวมถึงอากรแสตมป (ใน
กรณี ทาํ สัญญากูเ งินมาเป็ นทุนหมุนเวียนรับจํานํา) สําหรับการจายเงินเกิน
บัญชีกบ
ั ธนาคาร
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

จํานวน

100,000 บาท

คาเบี้ยประกันอัคคีภยั
เพือ
่ ใชเป็ นคาเบี้ยประกันอัคคีภยั ของสถานธนานุบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)
คาปรับปรุงและรักษาโปรแกรม
เพือ
่ จายเป็ นคาปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรของสถานธนานุ
บาล ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

คาภาษี โรงเรือนและทีด
่ น
ิ
เพือ
่ จายเป็ นคาภาษี โรงเรือนและทีด
่ น
ิ ของสถานธนานุบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

จํานวน

20,000 บาท

คาวารสาร
เพือ
่ จายเป็ นคาวารสารตางๆ ของสถานธนานุบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

จํานวน

2,000 บาท

คาสอบบัญชี
จํานวน
เพือ
่ จายใหสาํ นักงานการตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรอง
งบการเงินของสถานธนานุบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

60,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการจัดงานวันทีร่ ะลึกฯ เชน คาผลิตและเผยแพร
สือ
่ ประชาสัมพันธตา ง ๆ เนื่องในวันทีร่ ะลึก คาจัดพิธีทางศาสนา เชน คาธูป
เทียน คาเครือ
่ งบวงสรวงสิง่ ศักดิ ์ คาปัจจัย เป็ นตน คาอาหารและเครือ
่ ง
ดืม
่ คาอัดขยายภาพกิจกรรม และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีจ่ าํ เป็ นสําหรับโครงการ
นี้
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
คาจางเหมาบริการ
เพือ
่ จายเป็ นคาจางเหมาบริการแรงงานทําสิง่ ของตางๆ คาตรวจสภาพรถ
จักรยานยนต เลขทะเบียน ขขท.877 และคาจางซอมแซมทรัพยสน
ิ ของ
สถานธนานุบาล คาถายเอกสาร ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

หนา : 4/6

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:29:49

รายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ

รวม

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม
จํานวน

250,000 บาท
150,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม
จํานวน

670,000 บาท
200,000 บาท

วัสดุไฟฟ าและวิทยุ
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ไฟฟ าเกีย่ วกับงานสถานธนานุบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

จํานวน

20,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อสิง่ ของเครือ
่ งใชเกีย่ วกับการทําความสะอาดและ
อืน
่ ๆ ของสถานธนานุบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

จํานวน

30,000 บาท

วัสดุกอ
 สราง
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุกอ
 สรางตาง ๆ เชน ไม ตะปู ปูนซิเมนต ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

จํานวน

50,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอกยาง
ใน กุญแจเลือ
่ น กุญแจลอต น็อต สกรู นํ้ากลั่นและอืน
่ ๆ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

30,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่ ชนิดตาง ๆ เชน นํ้ามันเบนซิน
นํ้ามันดีเซล แกส นํ้ามันเครือ
่ ง
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรเกีย่ วกับกิจการสถานธนานุบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

จํานวน

30,000 บาท

คารับรอง
เพือ
่ จายเป็ นคารับรองผูม
 าเยือนสถานธนานุบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภณ
ั ฑ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑทรัพยสน
ิ ให
สามารถใชงานไดตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสน
ิ
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสน
ิ ตางๆ ของสถานธนานุ
บาล ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)
คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งเขียน แบบพิมพของสถานธนานุบาล และวัสดุอืน
่ ๆที่
ไมสามารถจัดประเภทวัสดุอืน
่ ใดไดแลว
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

หนา : 5/6

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:29:49

วัสดุคอมพิวเตอร

จํานวน

300,000 บาท

รวม
จํานวน

285,000 บาท
200,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาไฟฟ าของสถานธนานุบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)
คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล

จํานวน

15,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคานํ้าประปาของสถานธนานุบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)
คาบริการทางดานโทรคมนาคม

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

95,000 บาท
20,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตา งๆ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง แบบพิมพตา งๆ ทีใ่ ชกบ
ั
คอมพิวเตอร ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)
คาสาธารณู ปโภค
คาไฟฟ า

เพือ
่ จายเป็ นคาบริการระบบอินเตอรเน็ต และคาใชจา ยเกีย่ วกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ต( Internet) และคาสือ
่ สารอืน
่ ๆ และใหหมายความรวมถึงคา
้ เกีย่ วกับการใช
ใชจา ยเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการดังกลาวและคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน
บริการ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)
คาบริการโทรศัพท
เพือ
่ จายเป็ นคาโทรศัพทของสถานธนานุบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)
คาบริการไปรษณี ย
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดสงเอกสาร หนังสือตางๆ ของสถานธนานุบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)
งบลงทุน เป็ นเงิน 95,000 บาท
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
ตูเ หล็กเก็บแบบฟอรม จํานวน 20,000 บาท
- เพือ
่ จายเป็ นตูเ หล็กเก็บแบบฟอรม ขนาดไมนอยกวา 15 ลิน
้ ชัก ไวเก็บ
ทองภายในหองสตองรูม จํานวน 5 ใบ (ราคาทองตลาด) เนื่องจากไมได
กําหนดในราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 75 ลําดับที4
่ 6
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

หนา : 6/6

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:29:49

ครุภณ
ั ฑไฟฟ าและวิทยุ

จํานวน

75,000 บาท

รวม
จํานวน

24,130,000 บาท
130,000 บาท

จํานวน

7,200,000 บาท

จํานวน

12,000,000 บาท

จํานวน

4,800,000 บาท

กลองวงจรปิ ด จํานวน 75,000 บาท
- เพือ
่ จายเป็ นคากลองโทรทัศนวงจรปิ ดไมนอยกวา 2 ลานพิก
เซล จํานวน 7 ตัว, กลองโทรศัพทวงจรปิ ดไมนอยกวา 4 ลานพิก
เซล จํานวน 1 ตัว, คาฮารดดิสก CCTV 8 TB,คาเครือ
่ ง
บันทึก NVR 8 Ch IP Support ถึง 8 MP (ราคาทองตลาด) เนื่องจากไม
ไดกาํ หนดในราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561 หนาที่ 75 ลําดับที่ 47
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)
งบรายจายอื่น เป็ นเงิน 24,130,000 บาท
รายจายอื่น
คาใชจา ยฝ ายอํานวยการ
เพือ
่ จายใหแกสาํ นักงาน จ.ส.ท.
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)
เงินทํานุบาํ รุงทองถิน
่ 30%
สําหรับจายเป็ นเงินบูรณะทองถิน
่ ใหกบ
ั เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตัง้ จายจากกําไรสุทธิ
ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50%
สําหรับจายเป็ นเงินสมทบทุนหมุนเวียน
ตัง้ จายจากกําไรสุทธิ

บําเหน็จรางวัล 20%
เพือ
่ สําหรับจายเป็ นเงินรางวัลประจําปี
ตัง้ จายจากกําไรสุทธิ

งบกลาง เป็ นเงิน 5,800,000 บาท
งบกลาง
รวม
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
จํานวน
เพือ
่ จายชําระดอกเบี้ยเงินกูแ
 ละดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารใหแก
ธนาคาร
ตัง้ จายจากเงินรายได(สถานธนานุบาล)
รายจายตามขอผูกพัน
จํานวน
เพือ
่ สงเป็ นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเป็ นพนักงานสถานธนานุ
บาล ในอัตรารอยละ 2 ของรายไดในปี ทีลว งมา ใหกบ
ั สํานักงานจ.ส.ท.
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)
คาชําระดอกเบี้ยเงินกู
เพือ
่ จายชําระดอกเบี้ยเงินกูใ หกบ
ั กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.บ.ท.)
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานธนานุบาล)

จํานวน

5,800,000 บาท
5,000,000 บาท

500,000 บาท

300,000 บาท

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:30:35

หนา : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานี ขนสง
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ประมาณการรายรับทัง้ สิ้น 2,440,700 บาท แยกเป็ น
รายได เป็ นเงิน 2,440,700 บาท
คาเชาทรัพยสน
ิ อืน
่ ๆ
คํานวณจากรายไดคา เชาทรัพยสน
ิ อืน
่ ๆแตละเดือนทีผ
่ า นมา

จํานวน

649,200 บาท

คาบริการสถานีขนสง
คํานวณจากรายไดคา บริการสถานี แตละเดือนทีผ
่ า นมา

จํานวน

360,000 บาท

คาบริการอืน
่ ๆ
คํานวณจากรายไดคา บริการอืน
่ ๆ แตละเดือนทีผ
่ า นมา
งบทั่วไปชวยเหลือ

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

1,425,000 บาท

จํานวน

3,500 บาท

ประมาณการตัง้ รับไวตามงบประมาณรายจายทั่วไปในรายจายงบกลาง ซึง่
ตัง้ จายเพือ
่ งบเฉพาะการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561
ดอกเบี้ย
คํานวณจากดอกเบี้ยธนาคารในปี ทีล่ ว งมา

หนา : 1/5

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:31:11

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย
งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการ กิจการสถานี ขนสง
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ประมาณการรายจายรวมทัง้ สิ้น 2,440,300 บาท จายจากรายไดจด
ั เก็บเอง หมวดภาษี จด
ั สรรและหมวดเงินอุด
หนุ นทั่ วไป แยกเป็ น
งบบุคลากร เป็ นเงิน 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
คาจางพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ทีป
่ ฏิบตั งิ าน
สถานีขนสงผูโ ดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง

รวม
จํานวน

360,000 บาท
324,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ เติมตางๆของพนักงานจาง
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)
งบดําเนินงาน เป็ นเงิน 991,500 บาท
คาตอบแทน
รวม
คาเบี้ยประชุม
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถานีขนสงผูโ ดยสาร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก การตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุม และอืน
่ ๆ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)

7,000 บาท
2,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจางฯและเจาหนาทีด
่ ูแลรักษาความสงบเรียบรอยประจํา
สถานีขนสงผูโ ดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)

จํานวน

5,000 บาท

คาใชสอย
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
เพือ
่ เป็ นคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ คาของขวัญ ของรางวัล หรือ
เงินรางวัลคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา คาชด
ใช คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)

รวม
รวม
จํานวน

630,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
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รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ

จํานวน

565,000 บาท

รายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
- คารับรองตัง้ ไว 10,000 บาท เพือ
่ จายเป็ นคารับรอง เชน คาอาหาร คา
เครือ
่ งดืม
่ คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจา ยทีเ่ กีย่ วเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง เพือ
่ เป็ นคารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีไ่ ปนิเทศ
งานตรวจงาน หรือเยีย่ มชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาทีท
่ ีเ่ กีย่ วของ
ซึง่ รวมตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตัง้ จายไวในเกณฑการตัง้ งบประมาณ
และเบิกจาย เงินรับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทอง
ถิน
่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 คือ ไมเกินปี ละ1%ของรายไดจริง ของปี งบประมาณที่
ลวงมา

15,000 บาท

1. คารับวารสารตางๆ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ คาจาง
เหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาบริการใหผูร บ
ั จางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึง่ มิใชการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภณ
ั ฑหรือสิง่ กอสรางอยาง
ใด และอยูใ นความรับผิดชอบของผูร บ
ั จาง ตัง้ ไว 25,000 บาท
2. คาใชจา ยโครงการจางเหมารักษาความปลอดภัยสถานีขนสง ตัง้
ไว 360,000 บาท
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ทีเ่ บิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณู ปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิน
่
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 19 ลําดับที่ 1
3. คาใชจา ยโครงการจางเหมาผูป
 ฏิบตั งิ านรักษาความสะอาดสถานีขน
สง ตัง้ ไว 180,000 บาท
- เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ทีเ่ บิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณู ปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิน
่
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 29 ลําดับที่ 1
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)

- คาใชจา ยในการจัดงานวันสําคัญ และงานพิธีตา งๆ ตัง้ ไว 5,000 บาท เพือ
่
จายเป็ นคาพิธีการจัดงาน การจัดกิจกรรมตางๆของสถานีขนสงฯ และคาใช
จายในพิธีการทางศาสนาตางๆ เชน คาใชจา ยในงานเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 5 ธันวาคม และวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี งานประเพณี วน
ั ลอย
กระทง และงานวันสําคัญตางๆ และคาใชจา ยอืน
่ ทีจ่ าํ เป็ น ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสน
ิ ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)

45,000 บาท
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คาวัสดุ
รวม
วัสดุสาํ นักงาน
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุเครือ
่ งใชในสํานักงานตางๆ เชน กระดาษพิมพ กระดาษ
โรเนียว หมึกพิมพ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ ดินสอ เครือ
่ งคิดเลข นํ้าดืม
่ คา
ถายเอกสาร ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)
วัสดุไฟฟ าและวิทยุ
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุไฟฟ าตางๆ ซึง่ นํามาซอม หรือติดตัง้ เพิม
่ เติมในอาคาร
ตางๆ เชน สายไฟฟ า ปลัก
๊ ไฟฟ า หลอดไฟฟ า รางเดินสายไฟ ถานอัลคา
ไลน ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)
วัสดุงานบานงานครัว

110,000 บาท
35,000 บาท

5,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

วัสดุกอ
 สราง
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุกอ
 สรางตางๆ เชน ไมอดั ไมไผ ไมเนื้อออน ไมเนื้อ
แข็ง ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)

จํานวน

20,000 บาท

วัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย เชน นํ้ายา
เคมี เวชภัณฑ สําหรับสัตว ยาฆายุง เวชภัณฑยาและเวชภัณฑทีไ่ มใช
ยา ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)

จํานวน

5,000 บาท

วัสดุการเกษตร
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุทางการเกษตรตางๆ เชน จอบ เสียม บุง กี๋
รองเทาบูท ฝักบัวรดนํ้าตนไม ปุ ยสําหรับใสตน
 ไม ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)

จํานวน

5,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุแผนพับเอกสาร ประชาสัมพันธ แนะนําสถานทีห
่ น วย
งานราชการ หน วยงานเอกชนตางๆ สถานทีท
่ อ
 งเทีย่ วภายในจังหวัด และ
พื้นทีใ่ กลเคียง
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)

จํานวน

5,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล แฮ
นดี้ไดส สําหรับเก็บขอมูล กระดาษพิมพตอ
 เนื่องคอมพิวเตอร นํ้ายาลาง
เครือ
่ งคอมฯ แผนซีดีเปลา ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)

จํานวน

5,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ไมถูพื้น นํ้ายาลาง
จาน ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)
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วัสดุอืน
่

จํานวน

5,000 บาท

รวม
จํานวน

244,500 บาท
150,000 บาท

จํานวน

75,500 บาท

จํานวน

13,000 บาท

คาบริการโทรศัพท
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาโทรศัพททใี่ ชตด
ิ ตอกับสวนราชการตางๆ รวมทัง้ คาโทรศัพท
ทางไกลทีใ่ ชตด
ิ ตอเกีย่ วกับงานราชการ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)

5,000 บาท

คาบริการไปรษณี ย
เพือ
่ จายเป็ นคาไปรษณี ย คาธนาณัติ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)

จํานวน

1,000 บาท

รวม
จํานวน

844,600 บาท
20,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอืน
่ ทีไ่ มสามารถจัดเขาประเภทในกลุม
 วัสดุใด
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)
คาสาธารณู ปโภค
คาไฟฟ า
เพือ
่ จายเป็ นคาไฟฟ าของสถานีขนสงผูโ ดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)
คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล
เพือ
่ จายเป็ นคานํ้าประปาของสถานีขนสงเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)
คาบริการทางดานโทรคมนาคม
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยเกีย่ วกับระบบอินเตอรเน็ต และคาใชจา ยในการจัดทํา
และติดตัง้ เว็บไซตของสถานีขนสงผูโ ดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และ
คาจัดทําพื้นทีเ่ ว็บไซต การปรับปรุงขอมูลรายเดือน จํานวน 12 เดือน
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)

งบลงทุน เป็ นเงิน 1,050,480 บาท
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
เครือ
่ งขัดพื้น จํานวน 20,000 บาท
- เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งขัดพื้น มีขนาดเสนผาศูนยกลาง ไมนอย
กวา 16 นิ้ว ใชไฟฟ า ราคาพรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครือ
่ ง (ราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ)
- เป็ นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ ดวนทีส
่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
หนาที่ 75 ลําดับที่ 44
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)
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ครุภณ
ั ฑไฟฟ าและวิทยุ

จํานวน

824,600 บาท

รวม
จํานวน

205,880 บาท
205,880 บาท

รวม
จํานวน

38,320 บาท
18,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน
่ (กบท.)
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน
่
(กบท.) ทีม
่ ีสท
ิ ธิรบ
ั เงินบําเหน็จบํานาญ ตามหนังสือที่ มท 0808.5/ว 29 ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดยตัง้ ในอัตรารอยละสองของประมาณการราย
รับ ซึง่ ไมรวมเงินพันธบัตร เงินกู เงินอุทศ
ิ หรือเงินอุดหนุน เทศบาล ได
ประมาณการรายรับประจําปี 2562 จํานวน 2,440,700 บาท หักงบทั่วไป
ชวยเหลือ 1,424,600 บาท จายในอัตรารอยละสอง
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)

20,320 บาท

กลองวงจรปิ ด จํานวน 824,600 บาท
- เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อ กลองวงจรปิ ดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่ สําหรับ
ติดตัง้ ภายในอาคาร จํานวน 16 ตัว พรอมอุปกรณ และคาแรงติดตัง้
- เป็ นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองวงจร
ปิ ดประจําปี พ.ศ. 2560
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2561 หนาที่ 75 ลําดับที่ 45
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)
งบกลาง เป็ นเงิน 38,320 บาท
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพือ
่ จายเป็ นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัตป
ิ ระกัน
สังคม พ.ศ.2553 แกไขเพิม
่ เติม (ฉบับที3
่ ) พ.ศ.2542
ตัง้ จายจากเงินรายได (สถานีขนสง)

หนา : 1/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:00

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงานงบกลาง

เงินชวยเหลืองบประมาณ
รายจายเฉพาะการโครงการ
อืน
่

1,424,600

คาชําระดอกเบี้ย

1,556,500

เงินบําเหน็ จลูกจางประจํา

2,418,500

เงินชวยพิเศษ

100,000

รายจายตามขอผูกพัน

งบกลาง

งบกลาง

คาใชจา ยเกีย่ วก ับการ
จราจร

400,000

คาบํารุง ส.ท.ท.

305,300

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประก ันสุขภาพระดับ
ทองถิน
่
เบี้ยย ังชีพผูป
  วยเอดส

4,832,600

เงินสมทบกองทุนประก ัน
ส ังคม

2,508,000
29,992,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็ จ
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิน
่ (กบท.)

3,570,920

สํารองจาย

2,000,000

เบี้ยย ังชีพคนพิการ

6,307,200

เงินชวยคาครองชีพผูร ับ
บํานาญ (ชคบ.)

งบบุ ค ลากร

600,000

คาชําระหนี้ เงินตน

เบี้ยย ังชีพผูส ูงอายุ

เงินเดื อน (ฝ ายการ
เมื อง)

1,123,900

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหน งนายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถิน
่

743,000

แผนงานการ
พาณิ ช ย

แผนงาน
อุ ต สาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานสรา ง
ความเข มแข็ ง ของ
ชุ มชน

แผนงานเคหะและ
ชุ มชน

แผนงานสัง คม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุ ข

หนา : 2/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:00

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงานการศึก ษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานทั่ว ไป

รวม

เงินชวยเหลืองบประมาณ
รายจายเฉพาะการโครงการ
อืน
่

1,424,600

คาชําระดอกเบี้ย

1,556,500

เงินบําเหน็ จลูกจางประจํา

2,418,500

เงินชวยพิเศษ

100,000

รายจายตามขอผูกพัน

งบกลาง

งบกลาง

คาใชจา ยเกีย่ วก ับการ
จราจร

400,000

คาบํารุง ส.ท.ท.

305,300

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประก ันสุขภาพระดับ
ทองถิน
่

1,123,900

เบี้ยย ังชีพผูป
  วยเอดส

600,000

คาชําระหนี้ เงินตน

4,832,600

เงินสมทบกองทุนประก ัน
ส ังคม

2,508,000

เบี้ยย ังชีพผูส ูงอายุ

29,992,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็ จ
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิน
่ (กบท.)

3,570,920

สํารองจาย

2,000,000

เบี้ยย ังชีพคนพิการ

6,307,200

เงินชวยคาครองชีพผูร ับ
บํานาญ (ชคบ.)

งบบุ ค ลากร

เงินเดื อน (ฝ ายการ
เมื อง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหน งนายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถิน
่

743,000
351,600

351,600

3,563,700

3,563,700

หนา : 3/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:00

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

เงินเดื อน (ฝ ายการ
เมื อง)

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิ ช ย

แผนงาน
อุ ต สาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานสรา ง
ความเข มแข็ ง ของ
ชุ มชน

แผนงานเคหะและ
ชุ มชน

756,000

20,412,000

แผนงานสัง คม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุ ข

เงินคาตอบแทน
เลขานุ การ/ทีป
่ รึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
คาตอบแทนพนักงานจาง

108,000

756,000

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจาง
ประจํา

งบบุ ค ลากร

เงินเดื อน (ฝ าย
ประจํ า )

111,850

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

199,200

22,300

132,700

229,800

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

12,000

84,000

84,000

2,268,000

319,200

1,075,900

1,625,700

5,368,600

เงินเดือนพนักงาน

1,080,000

16,200

118,400
120,000

1,084,200

3,201,240

เงินอืน
่ ๆ
เงินวิทยฐานะ
คาจางลูกจางประจํา

4,434,300

เงินประจําตําแหน ง

18,000

85,200

103,200

18,000

145,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

30,000

44,000

190,000

22,000

70,000

330,000

360,000

6,750,000

90,000

612,000

คาเชาบาน

36,000

48,000

189,600

36,000

82,000

คาตอบแทนการปฏิบ ัติงาน
นอกเวลาราชการ

80,000

15,000

1,370,000

15,000

30,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึง่
บริการ

15,000

118,000

232,000

คาเบี้ยประชุม
ค า ตอบแทน

งบดํ า เนินงาน

ค า ใช สอย

คาตอบแทนผูป
 ฏิบ ัติราชการ
อ ันเป็ นประโยชน แกองคกร
ปกครองสวนทองถิน
่

120,000

คาเชาทีด
่ น
ิ การรถไฟ
คาเชาทีด
่ น
ิ ของการ
รถไฟ

150,000

20,000

หนา : 4/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:00

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

เงินเดื อน (ฝ ายการ
เมื อง)

แผนงานการศึก ษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

เงินเดื อน (ฝ าย
ประจํ า )

459,000

459,000

เงินเดือนนายก/รองนายก

1,430,000

1,430,000

351,600

351,600

4,512,000

49,995,000

10,100

141,950

คาตอบแทนพนักงานจาง

17,619,000

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจาง
ประจํา

20,000

4,752,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

9,186,500

60,000

1,273,000

11,238,100

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

1,258,000

528,000

492,000

4,846,000

68,162,500

941,000

15,788,700

97,567,040

เงินเดือนพนักงาน
เงินอืน
่ ๆ
เงินวิทยฐานะ

7,950,000

7,950,000

11,100,000

11,100,000

คาจางลูกจางประจํา

1,200,000

252,200

5,886,500

เงินประจําตําแหน ง

330,200

652,600

1,352,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

200,000

270,000

871,000

5,000

5,000

45,000

คาเบี้ยประชุม
ค า ตอบแทน

คาตอบแทนผูป
 ฏิบ ัติราชการ
อ ันเป็ นประโยชน แกองคกร
ปกครองสวนทองถิน
่
คาเชาบาน

งบดํ า เนินงาน

คาตอบแทนการปฏิบ ัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึง่
บริการ
ค า ใช สอย

รวม

เงินคาตอบแทน
เลขานุ การ/ทีป
่ รึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล
เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

งบบุ ค ลากร

แผนงานบริหาร
งานทั่ว ไป

คาเชาทีด
่ น
ิ การรถไฟ
คาเชาทีด
่ น
ิ ของการ
รถไฟ

2,076,400

1,460,000

2,410,000

14,208,400

100,000

42,000

240,000

773,600

30,000

45,000

310,000

1,895,000

100,000

20,000

220,000

725,000

30,000

30,000
150,000

หนา : 5/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิ ช ย

แผนงาน
อุ ต สาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานสรา ง
ความเข มแข็ ง ของ
ชุ มชน

แผนงานเคหะและ
ชุ มชน

คาเชาทีด
่ น
ิ ของการ
รถไฟ (ตลาดรถไฟ)

ค า ใช สอย

แผนงานสาธารณ
สุ ข
1,098,200

คาใชจา ยในการจาง
เหมาดูแลรักษาความ
สะอาด

108,000

คาใชจา ยในการจาง
เหมาทําความสะอาด

108,000

คาใชจา ยในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินการขนยายและ
ฝังกลบขยะ

งบดํ า เนินงาน

แผนงานสัง คม
สงเคราะห

3,000,000

คาใชจา ยในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินการดูแลตลาด

936,000

คาใชจา ยในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินการดูแลอาคาร
ศูนยอาหาร

792,000

คาใชจา ยในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดูแลจัดการบอนํ้า
บําบัดปฏิกูล
คาใชจา ยในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดูแลระบบและการ
จัดการโรงฆาส ัตว

216,000

432,000

คาใชจา ยในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดูแลอาคารก ักส ัตว

108,000

คาใชจา ยในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
รักษาความสะอาดภาย
ในชุมชน

1,620,000

คาใชจา ยในการจาง
เหมารักษาความ
ปลอดภัย

1,176,000

คาใชจา ยในการจาง
เหมาแรงงาน บุคคล
ภายนอก

หนา : 6/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงาน

แผนงานการศึก ษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานทั่ว ไป

คาเชาทีด
่ น
ิ ของการ
รถไฟ (ตลาดรถไฟ)

1,098,200

คาใชจา ยในการจาง
เหมาดูแลรักษาความ
สะอาด

108,000

คาใชจา ยในการจาง
เหมาทําความสะอาด

108,000

คาใชจา ยในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินการขนยายและ
ฝังกลบขยะ

งบดํ า เนินงาน

ค า ใช สอย

รวม

3,000,000

คาใชจา ยในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินการดูแลตลาด

936,000

คาใชจา ยในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินการดูแลอาคาร
ศูนยอาหาร

792,000

คาใชจา ยในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดูแลจัดการบอนํ้า
บําบัดปฏิกูล

216,000

คาใชจา ยในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดูแลระบบและการ
จัดการโรงฆาส ัตว

432,000

คาใชจา ยในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
ดูแลอาคารก ักส ัตว

108,000

คาใชจา ยในการจาง
เหมาบุคคลภายนอก
รักษาความสะอาดภาย
ในชุมชน

1,620,000

คาใชจา ยในการจาง
เหมารักษาความ
ปลอดภัย

1,176,000

คาใชจา ยในการจาง
เหมาแรงงาน บุคคล
ภายนอก

216,000

216,000

หนา : 7/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิ ช ย

แผนงาน
อุ ต สาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาใชจา ยในการจาง
เหมาเอกชนดูแลรักษา
สวนสาธารณะของ
เทศบาล
คาใชจา ยสําหรับ
สํารวจขอมูลจํานวน
ส ัตว และขี้นทะเบียน
ส ัตวตามโครงการส ัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนข
ั บาฯ

15,000

โครงการจางวิทยากร
ปฏิบ ัติหนาทีค
่ รูสอนอิส
ลามศึกษา
โครงการจางเหมางาน
รักษาความปลอดภัย
โรงเรียนเทศบาล
ค า ใช สอย

โครงการจางเหมาทํา
ความสะอาด (นักการ
ภารโรง)
โครงการจางเหมา
บุคคลปฏิบ ัติหนาทีง่ าน
บันทึกขอมูลและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ

108,000

โครงการจางเหมาเฝ า
ระวังความปลอดภัย
สํานักงานเทศบาล
โครงการจางเหมา
เอกชนดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณโดยรอบ
สนามกีฬามหาราช
รายจายเกีย่ วก ับการรับรอง
และพิธีการ
รายจายเกีย่ วเนื่องก ับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ มเขา
ลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

แผนงานเคหะและ
ชุ มชน

2,803,600

คาประก ันภัยรถยนต

งบดํ า เนินงาน

แผนงานสรา ง
ความเข มแข็ ง ของ
ชุ มชน

752,000

แผนงานสัง คม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุ ข

หนา : 8/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงาน

แผนงานการศึก ษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค า ใช สอย

รวม

คาใชจา ยในการจาง
เหมาเอกชนดูแลรักษา
สวนสาธารณะของ
เทศบาล

2,803,600

คาใชจา ยสําหรับ
สํารวจขอมูลจํานวน
ส ัตว และขี้นทะเบียน
ส ัตวตามโครงการส ัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนข
ั บาฯ

15,000

คาประก ันภัยรถยนต

งบดํ า เนินงาน

แผนงานบริหาร
งานทั่ว ไป

30,000

30,000

โครงการจางวิทยากร
ปฏิบ ัติหนาทีค
่ รูสอนอิส
ลามศึกษา

236,160

236,160

โครงการจางเหมางาน
รักษาความปลอดภัย
โรงเรียนเทศบาล

672,000

672,000

โครงการจางเหมาทํา
ความสะอาด (นักการ
ภารโรง)

756,000

756,000

โครงการจางเหมา
บุคคลปฏิบ ัติหนาทีง่ าน
บันทึกขอมูลและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
โครงการจางเหมาเฝ า
ระวังความปลอดภัย
สํานักงานเทศบาล

108,000

270,000

270,000

โครงการจางเหมา
เอกชนดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณโดยรอบ
สนามกีฬามหาราช
รายจายเกีย่ วก ับการรับรอง
และพิธีการ
รายจายเกีย่ วเนื่องก ับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ มเขา
ลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

752,000

200,000

200,000

หนา : 9/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิ ช ย

แผนงาน
อุ ต สาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานสรา ง
ความเข มแข็ ง ของ
ชุ มชน

แผนงานเคหะและ
ชุ มชน

แผนงานสัง คม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุ ข

คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเ รียน
คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน (ศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็ก)
คาเครือ่ งแบบนักเรียน
คาเครือ่ งแบบนักเรียน
(ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก)
คาจัดการเรียนการส
อน
คาจัดการเรียนการ
สอน (รายห ัว)
คาใชจา ยโครงการ
รณรงคแกไขปัญหายา
เสพติด
คาใชจา ยโครงการวัน
เทศบาล
งบดํ า เนินงาน

ค า ใช สอย

คาใชจา ยโครงการสง
เสริมและพัฒนางาน
สุขาภิบาลอาหาร
พัฒนาแผงลอย
จําหน ายอาหารใหถูก
หลักสุขาภิบาล

116,100

คาใชจา ยจัดงาน
เทศกาลอาหารจานเด็ด

900,000

คาใชจา ยตามโครงการ
ถนนคนเดิน

100,000

คาใชจา ยตามโครงการ
ลดคัดแยกขยะมูลฝอย

200,000

คาใชจา ยตามโครงการ
อบรมจัดระเบียบผู
ประกอบการกิจการที่
เป็ นอ ันตรายตอ
สุขภาพ

13,600

คาใชจา ยในการเดิน
ทางไปราชการ

50,000

90,000

95,000

30,000

80,000

หนา : 10/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงาน
คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเ รียน

งบดํ า เนินงาน

ค า ใช สอย

แผนงานการศึก ษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานทั่ว ไป

รวม

1,835,880

1,835,880

คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน (ศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็ก)

301,860

301,860

คาเครือ่ งแบบนักเรียน

1,276,050

1,276,050

คาเครือ่ งแบบนักเรียน
(ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก)

210,600

210,600

คาจัดการเรียนการส
อน

1,193,400

1,193,400

คาจัดการเรียนการ
สอน (รายห ัว)

7,707,300

7,707,300

คาใชจา ยโครงการ
รณรงคแกไขปัญหายา
เสพติด

200,000

200,000

คาใชจา ยโครงการวัน
เทศบาล

100,000

100,000

คาใชจา ยโครงการสง
เสริมและพัฒนางาน
สุขาภิบาลอาหาร
พัฒนาแผงลอย
จําหน ายอาหารใหถูก
หลักสุขาภิบาล

116,100

คาใชจา ยจัดงาน
เทศกาลอาหารจานเด็ด

900,000

คาใชจา ยตามโครงการ
ถนนคนเดิน

100,000

คาใชจา ยตามโครงการ
ลดคัดแยกขยะมูลฝอย

200,000

คาใชจา ยตามโครงการ
อบรมจัดระเบียบผู
ประกอบการกิจการที่
เป็ นอ ันตรายตอ
สุขภาพ

13,600

คาใชจา ยในการเดิน
ทางไปราชการ

1,000,000

130,000

630,000

2,105,000

หนา : 11/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิ ช ย

คาใชจา ยในการปรับ
ปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา
คาใชจา ยในการฝึ ก
อบรมและศึกษาดูงาน
คาใชจา ยในการ
พัฒนาขาราชการครู
ในส ังก ัดองคกร
ปกครองสวนทองถิน
่
คาใชจา ยในการ
พัฒนาปรับปรุงหลัก
สูตร/สือ่ การเรียนการ
สอนวิชาอิสลาม
ศึกษา/พุทธศาสนาใน
หลักสูตรการศึกษาขัน
้
พื้นฐาน
คาใชจา ยในการ
พัฒนาปรับปรุงหอง
สมุดโรงเรียน
งบดํ า เนินงาน

ค า ใช สอย

คาใชจา ยในการ
พัฒนาหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา (มุตะ
วัซซีเฏาะห) และสือ่
การเรียนการสอนใน
สถานศึกษาทีจ่ ัดการ
ศึกษาหลักสูตรผสม
ผสาน
คาใชจา ยในการ
พัฒนาแหลงเรียนรูใ น
โรงเรียน
คาใชจา ยในการ
รณรงคปองก ันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
คาใชจา ยในการ
รณรงคปองก ันโรคพิษ
สุนข
ั บา ตามโครงการ
ส ัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนข
ั บาฯ

150,000

แผนงาน
อุ ต สาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานสรา ง
ความเข มแข็ ง ของ
ชุ มชน

แผนงานเคหะและ
ชุ มชน

แผนงานสัง คม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุ ข

หนา : 12/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงาน
คาใชจา ยในการปรับ
ปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา

แผนงานการศึก ษา

ค า ใช สอย

แผนงานบริหาร
งานทั่ว ไป

80,000

คาใชจา ยในการฝึ ก
อบรมและศึกษาดูงาน

งบดํ า เนินงาน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

รวม

80,000

218,000

218,000

คาใชจา ยในการ
พัฒนาขาราชการครู
ในส ังก ัดองคกร
ปกครองสวนทองถิน
่

507,000

507,000

คาใชจา ยในการ
พัฒนาปรับปรุงหลัก
สูตร/สือ่ การเรียนการ
สอนวิชาอิสลาม
ศึกษา/พุทธศาสนาใน
หลักสูตรการศึกษาขัน
้
พื้นฐาน

600,000

600,000

คาใชจา ยในการ
พัฒนาปรับปรุงหอง
สมุดโรงเรียน

400,000

400,000

คาใชจา ยในการ
พัฒนาหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา (มุตะ
วัซซีเฏาะห) และสือ่
การเรียนการสอนใน
สถานศึกษาทีจ่ ัดการ
ศึกษาหลักสูตรผสม
ผสาน

300,000

300,000

คาใชจา ยในการ
พัฒนาแหลงเรียนรูใ น
โรงเรียน

200,000

200,000

คาใชจา ยในการ
รณรงคปองก ันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

175,000

175,000

คาใชจา ยในการ
รณรงคปองก ันโรคพิษ
สุนข
ั บา ตามโครงการ
ส ัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนข
ั บาฯ

150,000

หนา : 13/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงาน
คาใชจา ยในการเลือก
ตัง้
คาใชจา ยในการสง
เสริมการจัดกระบวน
การเรียนการสอนการ
บริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการ
เรียนรูต
 ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอ
เพียง"
คาใชจา ยในการสง
เสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษา

งบดํ า เนินงาน

ค า ใช สอย

คาใชจา ยในการสง
เสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิน
่ ทีจ่ ัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
คาใชจา ยในการสราง
ภูมค
ิ ุม
 ก ันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา
คาใชจา ยในกิจกรรม
ของศูนยการเรียนรู 
ดานการทองเทีย่ วใน
สถานศึกษาส ังก ัด
องคกรปกครองสวน
ทองถิน
่
คาใชจา ยในโครงการ
จัดนิทรรศการทาง
วิชาการและแสดงผล
งานนักเรียนกลุม

โรงเรียนเทศบาลระดับ
ภาคและระดับประเทศ
คาใชจา ยในโครงการ
จัดนิทรรศการและแขง
ขันท ักษะทางวิชาการ

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิ ช ย

แผนงาน
อุ ต สาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานสรา ง
ความเข มแข็ ง ของ
ชุ มชน

แผนงานเคหะและ
ชุ มชน

แผนงานสัง คม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุ ข

หนา : 14/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงาน

แผนงานการศึก ษา

คาใชจา ยในการเลือก
ตัง้

งบดํ า เนินงาน

ค า ใช สอย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานทั่ว ไป
1,500,000

รวม
1,500,000

คาใชจา ยในการสง
เสริมการจัดกระบวน
การเรียนการสอนการ
บริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการ
เรียนรูต
 ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอ
เพียง"

400,000

400,000

คาใชจา ยในการสง
เสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษา

200,000

200,000

คาใชจา ยในการสง
เสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิน
่ ทีจ่ ัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน

450,000

450,000

คาใชจา ยในการสราง
ภูมค
ิ ุม
 ก ันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

200,000

200,000

คาใชจา ยในกิจกรรม
ของศูนยการเรียนรู 
ดานการทองเทีย่ วใน
สถานศึกษาส ังก ัด
องคกรปกครองสวน
ทองถิน
่

200,000

200,000

คาใชจา ยในโครงการ
จัดนิทรรศการทาง
วิชาการและแสดงผล
งานนักเรียนกลุม

โรงเรียนเทศบาลระดับ
ภาคและระดับประเทศ

350,000

350,000

คาใชจา ยในโครงการ
จัดนิทรรศการและแขง
ขันท ักษะทางวิชาการ

200,000

200,000

หนา : 15/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงาน
คาใชจา ยในโครงการ
พัฒนาตลาดสดน าซื้อ
คาใชจา ยอินเตอรเน็ ต
โรงเรียนระบบ ADSL
คาใชาจายอินเตอรเน็ ต
โรงเรียนระบบ
Wireless Fidelity :
WiFi
คาปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับเด็กนักเรียน
ยากจน
คาปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน

งบดํ า เนินงาน

ค า ใช สอย

คาวัสดุทีเ่ กีย่ วก ับการ
ปฏิบ ัติศาสนกิจ/แบบ
เรียนสําหรับสถาน
ศึกษาทีจ่ ัดการศึกษา
แบบผสมผสานระวาง
หลักสูตรการศึกษาขัน
้
พื้นฐานและหลักสูตร
อิสลามศึกษา (อิสลาม
ตอนกลาง/มุตะ
วัซซีเฎาะห ม.1-3)
คาวัสดุสง เสริมการ
เรียนรูภ
 าษาไทย
คาหนังสือเรียน
คาหนังสือเรียน (ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก)
คาอาหารกลางวัน
คาอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
ส ังก ัดเทศบาล
คาอาหารกลางวันเด็ก
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
คาอุปกรณการเรียน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิ ช ย

แผนงาน
อุ ต สาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานสรา ง
ความเข มแข็ ง ของ
ชุ มชน

แผนงานเคหะและ
ชุ มชน

แผนงานสัง คม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุ ข
60,000

หนา : 16/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงาน

แผนงานการศึก ษา

คาใชจา ยในโครงการ
พัฒนาตลาดสดน าซื้อ

งบดํ า เนินงาน

ค า ใช สอย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานทั่ว ไป

รวม
60,000

คาใชจา ยอินเตอรเน็ ต
โรงเรียนระบบ ADSL

38,400

38,400

คาใชาจายอินเตอรเน็ ต
โรงเรียนระบบ
Wireless Fidelity :
WiFi

28,800

28,800

คาปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับเด็กนักเรียน
ยากจน

908,000

908,000

คาปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน

339,000

339,000

คาวัสดุทีเ่ กีย่ วก ับการ
ปฏิบ ัติศาสนกิจ/แบบ
เรียนสําหรับสถาน
ศึกษาทีจ่ ัดการศึกษา
แบบผสมผสานระวาง
หลักสูตรการศึกษาขัน
้
พื้นฐานและหลักสูตร
อิสลามศึกษา (อิสลาม
ตอนกลาง/มุตะ
วัซซีเฎาะห ม.1-3)

377,000

377,000

80,000

80,000

2,075,000

2,075,000

140,400

140,400

1,508,000

1,508,000

คาอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
ส ังก ัดเทศบาล

12,936,000

12,936,000

คาอาหารกลางวันเด็ก
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก

3,439,800

3,439,800

คาอุปกรณการเรียน

1,236,440

1,236,440

คาวัสดุสง เสริมการ
เรียนรูภ
 าษาไทย
คาหนังสือเรียน
คาหนังสือเรียน (ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก)
คาอาหารกลางวัน

หนา : 17/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิ ช ย

แผนงาน
อุ ต สาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานสรา ง
ความเข มแข็ ง ของ
ชุ มชน

คาอุปกรณการเรียน
(ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก)
โครงการการแขงขัน
บาสเกตบอล

150,000

โครงการการแขงขัน
ปันจักสีล ัต

250,000

โครงการแขงขันกีฬา กรีฑา องคกรปกครอง
สวนทองถิน
่ แหง
ประเทศไทยระดับภาค
ใต และระดับประเทศ

งบดํ า เนินงาน

ค า ใช สอย

1,000,000

โครงการแขงขัน
กีฬา-กรีฑา กลุม

โรงเรียนเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

100,000

โครงการแขงขันกีฬา
เซปักตะกรอ

70,000

โครงการแขงขันกีฬา
เปตอง

80,000

โครงการแขงขันฟุุตบ
อลสานส ัมพันธ เทศ
บาลเมืองสุุไหงโก-ลก
คัพ

300,000

โครงการแขงขันเรือ
ยอกอง

300,000

โครงการจัดการแขง
ขันกีฬาชุมชนส ัมพันธ
ตานภัยยาเสพติด

200,000

โครงการจัดการเรียนรู 
ภาษาตางประเทศสู
สากล (ภาษาจีน)
โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจาสิรก
ิ ต
ิ ิ์ พระ
บรมราชินีนาถ เนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ประจําปี
2562

50,000

แผนงานเคหะและ
ชุ มชน

แผนงานสัง คม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุ ข

หนา : 18/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงาน
คาอุปกรณการเรียน
(ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก)

แผนงานการศึก ษา
140,400

ค า ใช สอย

แผนงานบริหาร
งานทั่ว ไป

รวม
140,400

โครงการการแขงขัน
บาสเกตบอล

150,000

โครงการการแขงขัน
ปันจักสีล ัต

250,000

โครงการแขงขันกีฬา กรีฑา องคกรปกครอง
สวนทองถิน
่ แหง
ประเทศไทยระดับภาค
ใต และระดับประเทศ

งบดํ า เนินงาน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

1,000,000

โครงการแขงขัน
กีฬา-กรีฑา กลุม

โรงเรียนเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

100,000

โครงการแขงขันกีฬา
เซปักตะกรอ

70,000

โครงการแขงขันกีฬา
เปตอง

80,000

โครงการแขงขันฟุุตบ
อลสานส ัมพันธ เทศ
บาลเมืองสุุไหงโก-ลก
คัพ

300,000

โครงการแขงขันเรือ
ยอกอง

300,000

โครงการจัดการแขง
ขันกีฬาชุมชนส ัมพันธ
ตานภัยยาเสพติด

200,000

โครงการจัดการเรียนรู 
ภาษาตางประเทศสู
สากล (ภาษาจีน)
โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจาสิรก
ิ ต
ิ ิ์ พระ
บรมราชินีนาถ เนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ประจําปี
2562

3,600,000

3,600,000

50,000

หนา : 19/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิ ช ย

แผนงาน
อุ ต สาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

โครงการจัดงานเมาลิด
ส ัมพันธ

200,000

โครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ

200,000

โครงการจัดงานวัน
ปิ ยมหาราช

1,000

โครงการจัดงานวัน
อนุ ร ักษ มรดกไทย

งบดํ า เนินงาน

ค า ใช สอย

100,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูห
 ัว
มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

โครงการจัดงานวันพอ
แหงชาติ

แผนงานสรา ง
ความเข มแข็ ง ของ
ชุ มชน

50,000
300,000

โครงการจัดงานอา
ซูรอส ัมพันธ

100,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน

100,000

โครงการจัดสงเยาวชน
ประชาชน เขารวมการ
แขงขันและการ
ประกวดในกิจกรรม
ตางๆ

250,000

โครงการถนนสาย
วัฒนธรรม

150,000

โครงการบรรพชา
สามเณรและบวชศีลจา
ริณีภาคฤดูรอ น
ประจําปี 2562

100,000

โครงการประเพณีช ัก
พระ

300,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

580,000

โครงการประเพณี
สงกรานต

250,000

แผนงานเคหะและ
ชุ มชน

แผนงานสัง คม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุ ข

หนา : 20/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงาน

ค า ใช สอย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานทั่ว ไป

รวม

โครงการจัดงานเมาลิด
ส ัมพันธ

100,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูห
 ัว
มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

200,000

โครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ

200,000

โครงการจัดงานวัน
ปิ ยมหาราช

1,000

โครงการจัดงานวันพอ
แหงชาติ

งบดํ า เนินงาน

แผนงานการศึก ษา

50,000

โครงการจัดงานวัน
อนุ ร ักษ มรดกไทย

300,000

โครงการจัดงานอา
ซูรอส ัมพันธ

100,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน

100,000

โครงการจัดสงเยาวชน
ประชาชน เขารวมการ
แขงขันและการ
ประกวดในกิจกรรม
ตางๆ

250,000

โครงการถนนสาย
วัฒนธรรม

150,000

โครงการบรรพชา
สามเณรและบวชศีลจา
ริณีภาคฤดูรอ น
ประจําปี 2562

100,000

โครงการประเพณีช ัก
พระ

300,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

580,000

โครงการประเพณี
สงกรานต

250,000

หนา : 21/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิ ช ย

แผนงาน
อุ ต สาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

โครงการฝึ กอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมแกเยาวชน

แผนงานสรา ง
ความเข มแข็ ง ของ
ชุ มชน

แผนงานเคหะและ
ชุ มชน

แผนงานสัง คม
สงเคราะห

70,000

โครงการฝึ กอบรมและ
ท ัศนศึกษาดูงานของ
กลุม
 พลังมวลชนตาง ๆ

930,000

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเป็ นฐานใน
การพัฒนาทองถิน
่
(SBMLD)
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทแกน
นําสตรี

70,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูพ
 ิการ

งบดํ า เนินงาน

ค า ใช สอย

50,000

โครงการพัฒนาอาชีพ
และแกไขปัญหาความ
ยากจนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

800,000

โครงการมอบ
ประกาศนี ยบัตรนัก
เรียนส ังก ัดโรงเรียน
เทศบาล
โครงการวันตรุษจีน

480,000

โครงการวันอาฬห
บูชา/วันเขาพรรษา

250,000

โครงการสงทายปี เกา ตอนรับปี ใหม

350,000

โครงการสงเสริมการ
ปฏิบ ัติศาสนกิจใน
เดือนรอมฎอน

200,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

100,000

แผนงานสาธารณ
สุ ข

หนา : 22/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงาน

แผนงานการศึก ษา

โครงการฝึ กอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมแกเยาวชน

งบดํ า เนินงาน

ค า ใช สอย

แผนงานบริหาร
งานทั่ว ไป

รวม

70,000

โครงการฝึ กอบรมและ
ท ัศนศึกษาดูงานของ
กลุม
 พลังมวลชนตาง ๆ
โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเป็ นฐานใน
การพัฒนาทองถิน
่
(SBMLD)

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

930,000

3,000,000

3,000,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทแกน
นําสตรี

70,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูพ
 ิการ

50,000

โครงการพัฒนาอาชีพ
และแกไขปัญหาความ
ยากจนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการมอบ
ประกาศนี ยบัตรนัก
เรียนส ังก ัดโรงเรียน
เทศบาล

800,000

50,000

50,000

โครงการวันตรุษจีน

480,000

โครงการวันอาฬห
บูชา/วันเขาพรรษา

250,000

โครงการสงทายปี เกา ตอนรับปี ใหม

350,000

โครงการสงเสริมการ
ปฏิบ ัติศาสนกิจใน
เดือนรอมฎอน

200,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

100,000

หนา : 23/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:01

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิ ช ย

แผนงาน
อุ ต สาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานสรา ง
ความเข มแข็ ง ของ
ชุ มชน

แผนงานเคหะและ
ชุ มชน

แผนงานสัง คม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุ ข

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียน
เทศบาล
โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย มาเลเซีย
ค า ใช สอย

700,000

โครงการอนุ บาลสราง
สรรค
โครงการอนุ ร ักษ
วัฒนธรรมภูมป
ิ ญ
ั ญา
ทองถิน
่ (สมโภชศาล
เจาแมโตะโมะ)

100,000

สือ่ การเรียนการสอน
เชิงส ัญลักษณของ
ความเป็ นชาติ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

20,000

5,000

10,000

วัสดุเครือ่ งแตงกาย

งบดํ า เนินงาน

495,000

50,000

156,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

10,000

570,000

60,000

วัสดุคอมพิวเตอร

25,000

50,000

75,000

3,000

5,000

1,100,000

40,000

300,000

90,000

3,200,000

110,000

10,000

6,000

363,000

20,000

5,000

110,000

300,000

108,000

วัสดุไฟฟ าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่
วัสดุเครือ่ งดับเพลิง
ค า วัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการ
แพทย

2,000

คาอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร
วัสดุกอ สราง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุสาํ นักงาน

20,000

120,000

10,000

1,730,000

2,000

2,000

11,000

10,000

50,000

76,000

200,000

95,000

หนา : 24/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:01

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียน
เทศบาล

แผนงานการศึก ษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานทั่ว ไป

9,216,000

9,216,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย มาเลเซีย
ค า ใช สอย

โครงการอนุ บาลสราง
สรรค

700,000

100,000

100,000

โครงการอนุ ร ักษ
วัฒนธรรมภูมป
ิ ญ
ั ญา
ทองถิน
่ (สมโภชศาล
เจาแมโตะโมะ)
สือ่ การเรียนการสอน
เชิงส ัญลักษณของ
ความเป็ นชาติ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

100,000

40,000
200,000

วัสดุเครือ่ งแตงกาย

งบดํ า เนินงาน

40,000
110,000

210,000

1,100,000

60,000

5,000

221,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

70,000

115,000

120,000

945,000

วัสดุคอมพิวเตอร

80,000

7,000

320,000

557,000

วัสดุไฟฟ าและวิทยุ

10,000

20,000

16,000

1,194,000

400,000

235,000

360,000

4,695,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่
วัสดุเครือ่ งดับเพลิง
ค า วัสดุ

รวม

วัสดุงานบานงานครัว

100,000
40,000

10,000

100,000
54,000

วัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการ
แพทย
คาอาหารเสริม (นม)

117,000
10,876,400

วัสดุการเกษตร

10,876,400
10,000

วัสดุกอ สราง

40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

10,000

วัสดุสาํ นักงาน

503,000

100,000

10,000

20,000

418,000
20,000

1,950,000

455,000

490,000

950,000

1,491,000

หนา : 25/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:01

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย
ค า วัสดุ

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิ ช ย

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล
ค า สาธารณู ปโภค

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานสรา ง
ความเข มแข็ ง ของ
ชุ มชน

แผนงานเคหะและ
ชุ มชน

วัสดุอืน
่

คาไฟฟ า

แผนงานสัง คม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุ ข
5,000

คาบริการสือ่ สารและโทร
คมนาคม
งบดํ า เนินงาน

แผนงาน
อุ ต สาหกรรมและ
การโยธา

13,000

18,000

10,000

50,000

5,000

340,000

220,000

100,000

45,000

2,484,000

750,000

12,000

15,000

16,000

คาบริการไปรษณีย
คาบริการโทรศัพท
ครุภ ัณฑสาํ นักงาน
เกาอี้
เกาอี้ทาํ งาน

8,700

เกาอี้ประชุม
เกาอี้พลาสติก

30,000

เครือ่ งโทรศัพท
เครือ่ งโทรสาร
เครือ่ งปรับอากาศ

18,000
17,000

ชัน
้ วางของ
งบลงทุ น

ค า ครุ ภณ
ั ฑ

ชัน
้ วางเอกสารไม
ตูก
 ระจกบานเลือ่ น
ตูเ ก็บเสื้อผา
ตูโ ชวตด
ิ ผนัง
ตูล น
ิ้ ชักเหล็ก
ตูเ หล็ก

7,600

ตูเ หล็ก 2 บาน
โตะคอมพิวเตอร
โตะพรอมเกาอี้
ครุภ ัณฑคอมพิวเตอร

7,200
7,000

หนา : 26/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:01

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย
ค า วัสดุ

งบดํ า เนินงาน
ค า สาธารณู ปโภค

วัสดุอืน
่

แผนงานการศึก ษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

100,000

แผนงานบริหาร
งานทั่ว ไป

รวม

10,000

115,000

คาบริการสือ่ สารและโทร
คมนาคม

18,000

10,000

88,000

157,000

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล

700,000

10,000

55,000

1,380,000

2,500,000

72,000

415,000

6,366,000

70,000

70,000

86,000

149,000

5,000

5,000

คาไฟฟ า
คาบริการไปรษณีย
คาบริการโทรศัพท

15,000

5,000

ครุภ ัณฑสาํ นักงาน
เกาอี้
เกาอี้ทาํ งาน

8,700

เกาอี้ประชุม

3,600

เกาอี้พลาสติก

30,000

เครือ่ งโทรศัพท

1,500

เครือ่ งโทรสาร

งบลงทุ น

ค า ครุ ภณ
ั ฑ

1,500
18,000

เครือ่ งปรับอากาศ
ชัน
้ วางของ

3,600

194,400
8,000

ชัน
้ วางเอกสารไม

211,400
8,000

2,000

2,000

ตูก
 ระจกบานเลือ่ น

54,000

54,000

ตูเ ก็บเสื้อผา

40,000

40,000

ตูโ ชวตด
ิ ผนัง

10,000

10,000

ตูล น
ิ้ ชักเหล็ก

14,000

ตูเ หล็ก
ตูเ หล็ก 2 บาน

14,000
7,600

55,000

55,000

โตะคอมพิวเตอร

7,200

โตะพรอมเกาอี้

7,000

ครุภ ัณฑคอมพิวเตอร

หนา : 27/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:01

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิ ช ย

แผนงาน
อุ ต สาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานสรา ง
ความเข มแข็ ง ของ
ชุ มชน

เครือ่ งคอมพิวเตอร

แผนงานเคหะและ
ชุ มชน
44,000

แผนงานสัง คม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุ ข
32,000

เครือ่ งคอมพิวเตอร
โนตบุก

เครือ่ งพิมพชนิด
เลเซอร

10,000

เครือ่ งพิมพแบบฉี ด
หมึกพรอมติดตัง้ ถ ัง
หมึกพิมพ

8,600

เครือ่ งสํารองไฟ
เครือ่ งสํารองไฟฟ า

7,500

5,000

20,000

2,310,000

ครุภ ัณฑการศึกษา
ชุดโตะ - เกาอี้อนุ บาล
ครุภ ัณฑงานบานงานครัว
อางลางจาน
งบลงทุ น

ค า ครุ ภณ
ั ฑ

ครุภ ัณฑไฟฟ าและวิทยุ
ลําโพงกระจายเสียง
ครุภ ัณฑกีฬา
เครือ่ งเลนสนาม
คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภ ัณฑ

10,000

30,000

90,000

ครุภ ัณฑวท
ิ ยาศาสตรหรือ
การแพทย
เครือ่ งชั่งนํ้าหนัก
ชุดอุปกรณยงิ ยาสลบ
สําหรับส ัตว

53,500

ครุภ ัณฑยานพาหนะและขน
สง
รถยนตบรรทุกแบบ
กระบะเททาย
เรืออลูมเิ นี ยมทองแบน

1,980,000

หนา : 28/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:01

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงานการศึก ษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานทั่ว ไป

รวม

เครือ่ งคอมพิวเตอร

44,000

88,000

208,000

เครือ่ งคอมพิวเตอร
โนตบุก


21,000

37,000

58,000

7,900

20,500

38,400

เครือ่ งพิมพชนิด
เลเซอร
เครือ่ งพิมพแบบฉี ด
หมึกพรอมติดตัง้ ถ ัง
หมึกพิมพ

8,600

เครือ่ งสํารองไฟ
เครือ่ งสํารองไฟฟ า

5,000

5,000

5,000

2,500

20,000

ครุภ ัณฑการศึกษา
ชุดโตะ - เกาอี้อนุ บาล

85,000

85,000

ครุภ ัณฑงานบานงานครัว
อางลางจาน
งบลงทุ น

ค า ครุ ภณ
ั ฑ

3,500

3,500

ครุภ ัณฑไฟฟ าและวิทยุ
ลําโพงกระจายเสียง

48,000

48,000

43,000

43,000

ครุภ ัณฑกีฬา
เครือ่ งเลนสนาม
คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภ ัณฑ

500,000

150,000

3,110,000

ครุภ ัณฑวท
ิ ยาศาสตรหรือ
การแพทย
เครือ่ งชั่งนํ้าหนัก

20,000

20,000

ชุดอุปกรณยงิ ยาสลบ
สําหรับส ัตว

53,500

ครุภ ัณฑยานพาหนะและขน
สง
รถยนตบรรทุกแบบ
กระบะเททาย
เรืออลูมเิ นี ยมทองแบน

1,980,000
126,000

126,000

หนา : 29/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิ ช ย

แผนงาน
อุ ต สาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานสรา ง
ความเข มแข็ ง ของ
ชุ มชน

แผนงานเคหะและ
ชุ มชน

ครุภ ัณฑโรงงาน
ตูเ ชือ่ มไฟฟ า

5,900

เลือ่ ยโซยนต
ครุภ ัณฑโฆษณาและเผย
แพร
ค า ครุ ภณ
ั ฑ

เครือ่ งมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร
จอโปรเจคเตอร แบบ
ขาตัง้
โทรท ัศน แอล อี ดี
(LED TV) แบบ
Smart TV
คากอสรางสิง่ สาธารณูปการ
โครงการกอสรางรัว้
โรงเรียน โรงเรียน
เทศบาล 4
โครงการติดตัง้ หลังคา
ทางเดินระหวางอาคาร
เรียน 1 และ 2
โรงเรียนเทศบาล 2

งบลงทุ น

โครงการทาสีอาคาร
กระดังงา โรงเรียน
เทศบาล 3
ค า ที ่ด ินและสิ่ง ก อ
สรา ง

โครงการปรับปรุงหอง
สุขา โรงเรียนเทศบาล
1
โครงการปูพื้น
กระเบื้องรอบอาคาร
ศรีตรัง โรงเรียน
เทศบาล 3
คากอสรางสิง่ สาธารณูปโภค
โครงการกอสรางทอ
เหลีย่ มฐานแผ ถนน
ประชาวิว ัฒน ซอย 4
(หลังวัดทานเอียด บานเอื้ออาทร)

4,678,000

แผนงานสัง คม
สงเคราะห

แผนงานสาธารณ
สุ ข

หนา : 30/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

แผนงาน

แผนงานการศึก ษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานทั่ว ไป

รวม

ครุภ ัณฑโรงงาน
ตูเ ชือ่ มไฟฟ า

5,900

เลือ่ ยโซยนต

23,000

23,000

ครุภ ัณฑโฆษณาและเผย
แพร
ค า ครุ ภณ
ั ฑ

เครือ่ งมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร

13,300

13,300

4,700

4,700

212,400

212,400

923,000

923,000

96,000

96,000

โครงการทาสีอาคาร
กระดังงา โรงเรียน
เทศบาล 3

450,000

450,000

โครงการปรับปรุงหอง
สุขา โรงเรียนเทศบาล
1

450,000

450,000

โครงการปูพื้น
กระเบื้องรอบอาคาร
ศรีตรัง โรงเรียน
เทศบาล 3

148,000

148,000

จอโปรเจคเตอร แบบ
ขาตัง้
โทรท ัศน แอล อี ดี
(LED TV) แบบ
Smart TV
คากอสรางสิง่ สาธารณูปการ
โครงการกอสรางรัว้
โรงเรียน โรงเรียน
เทศบาล 4
โครงการติดตัง้ หลังคา
ทางเดินระหวางอาคาร
เรียน 1 และ 2
โรงเรียนเทศบาล 2

งบลงทุ น

ค า ที ่ด ินและสิ่ง ก อ
สรา ง

คากอสรางสิง่ สาธารณูปโภค
โครงการกอสรางทอ
เหลีย่ มฐานแผ ถนน
ประชาวิว ัฒน ซอย 4
(หลังวัดทานเอียด บานเอื้ออาทร)

4,678,000

หนา : 31/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

งบลงทุ น

ค า ที ่ด ินและสิ่ง ก อ
สรา ง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิ ช ย

แผนงาน
อุ ต สาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานสรา ง
ความเข มแข็ ง ของ
ชุ มชน

แผนงานเคหะและ
ชุ มชน

โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงระบบระบาย
นํ้า ถนนประชาวิว ัฒน
ซอย 4

199,000

โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงระบบระบาย
นํ้า ถนนประชาวิว ัฒน
ซอย 8

60,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง

10,000

50,000

แผนงานสัง คม
สงเคราะห

1,610,000

แผนงานสาธารณ
สุ ข

10,000

คาใชจา ยในการปรับ
ปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ
เงินอุดหนุ นเอกชน

งบเงินอุ ด หนุ น

เงินอุ ด หนุ น

เงินอุดหนุ นสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริดา นสาธารณ
สุข

560,000

เงินอุดหนุ นสําหรับ
สนับสนุ นการดําเนิน
งานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู
บาน

420,000

เงินอุดหนุ นสวนราชการ
เงินอุดหนุ นคาอาหาร
กลางวัน 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

หนา : 32/32

วันทีพ
่ ิมพ : 1/10/2561 11:32:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย

งบลงทุ น

ค า ที ่ด ินและสิ่ง ก อ
สรา ง

แผนงาน

แผนงานการศึก ษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานทั่ว ไป

รวม

โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงระบบระบาย
นํ้า ถนนประชาวิว ัฒน
ซอย 4

199,000

โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงระบบระบาย
นํ้า ถนนประชาวิว ัฒน
ซอย 8

60,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
คาใชจา ยในการปรับ
ปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

30,000

100,000

600,000

1,810,000

600,000

เงินอุดหนุ นเอกชน

งบเงินอุ ด หนุ น

เงินอุ ด หนุ น

เงินอุดหนุ นสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริดา นสาธารณ
สุข

560,000

เงินอุดหนุ นสําหรับ
สนับสนุ นการดําเนิน
งานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู
บาน

420,000

เงินอุดหนุ นสวนราชการ
เงินอุดหนุ นคาอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบาน
สุไหงโก-ลก

6,960,000

รวม

203,494,790

6,960,000
9,768,000

39,574,500

416,208,900

