สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

1
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล
บัดนี้ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรี จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป$ตอสภาเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้นายกเทศมนตรี จึงขอชี้แจงใหทานประธานสภาและสภาชิกทุก
ทานไดทราบถึ งสถานะการคลัง ตลอดจนหลั กการและนโยบายการดํ าเนินการในป$ งบประมาณ พ.ศ.2563
ดังตอไปนี้
1. สถานการณ1คลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในป$งบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มี
สถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 460,948,961.31 บาท
1.1.2 เงินสะสม 250,780,126.85 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 198,161,191.03 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย
จํานวน 1 โครงการ รวม 14,830,000 บาท
1.15 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนีผ้ ูกพัน จํานวน 7 โครงการ
รวม 10,017,080 บาท
1.1.6 เงินกูคงคาง 51,883,084.70 บาท
2 การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2562
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 334,352,991.42 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
13,773,017.90 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
3,070,197.26 บาท
หมวดรายไดจากทรัพยDสิน
4,855,561.13 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคแลการพาณิชยD
บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
509,711 บาท
หมวดรายไดจากทุน
101,220
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
118,937,543.13 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
176,458,541 บาท
เงินชดเชยรายได
16,647,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงคD/เฉพาะกิจ 18,781,324.70 บาท

2
(3) รายจายจริง จํานวน 255,635,319.45 บาท ประกอบดวย
งบกลาง
36,753,480.48 บาท
งบบุคลากร
120,551,700.63 บาท
งบดําเนินงาน
85,993,487.43 บาท
งบลงทุน
4,468,650.91 บาท
รายจายอื่น
บาท
งบเงินอุดหนุน
7,868,000 บาท
(4) รายจายทีจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงคD 18,418,339.70 บาท
(5) เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงคDชดเชยรายได
บาท
(6) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 9,017,900
บาท
(7) มีการจายเงินจากเงินกู - บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล
ในป$งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีรายรับจริง
21,142,850.75 บาท รายจายจริง 4,517,178.37 บาท
กูเงินจากธนาคาร
114,816,686.95 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
บาท
กําไรสุทธิ
บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
87,346.36 บาท
ทรัพยDรับจํานํา
706,138,865.00 บาท
ประเภทกิจการสถานีขนสง กิจการสถานีขนสง
ในป$งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 มีรายรับจริง
1,667,777.22 บาท รายจายจริง 1,536,236.68 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
925,382.99 บาท

3
คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2563
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
2.1 รายรับ
รายรับ

รายรับจริง
ป 2561

รายได4จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
16,854,700.51
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
5,409,918.98
หมวดรายไดจากทรัพยDสิน
8,870,594.90
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยD
5,364,323.54
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
711,673
หมวดรายไดจากทุน
548,009
รวมรายได4จัดเก็บ 37,759,219.93
รายได4ที่รัฐบาลเก็บแล4วจัดสรรให4องค1กรปกครองสวน
ท4องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
152,627,908
รวมรายได4ที่รัฐบาลเก็บแล4วจัดสรรให4องค1กรปกครอง
152,627,908
สวนท4องถิ่น
รายได4ที่รัฐบาลอุดหนุนให4องค1กรปกครองสวนท4องถิ่น
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจ
53,521,210
หนาที่และภารกิจโอนเลือกทํา
เงินอุดหนุนชดเชยรายได
16,798,600
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
167,578,790
รวมรายได4ที่รัฐบาลอุดหนุนให4องค1กรปกครองสวน
237,898,600
ท4องถิ่น
รวม
428,285,727.93

ประมาณการ
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

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

16,750,000
4,858,000
9,200,000
5,000,000
715,000
500,000
37,023,000

142,400,000
142,400,000

147,280,000
147,280,000

53,521,210

70,410,230

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

16,500,000
170,539,770
257,450,000

416,243,600

441,753,000

4
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
2.2 รายจาย
รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวมจายจากงบประมาณ

รายจายจริง
ป 2561
48,663,869.53
156,452,331.93
104,199,212.05
16,245,966.89
7,451,426.76
333,012,807.16

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

ประมาณการ
ป 2563
66,761,300
199,518,980
144,460,430
23,032,900
7,975,000
441,748,610

สวนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

1
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
หลักการ
ด4าน
ก.งบประมาณรายจายทั่วไป
ด4านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด4านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะหD
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด4านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชยD
ด4านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
ข. งบประมาณงบเฉพาะการ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการพาณิชยD
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม (บาท)
441,748,610
53,992,850
43,774,850
10,218,000
314,847,160
218,087,470
13,354,250
1,594,100
67,062,740
7,891,600
6,857,000
6,147,300
2,767,500
3,379,800
66,761,300
66,761,300
40,897,800
5,837,410
35,060,390
482,646,410

เหตุผล
เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ไดแถลง
ไวตอสภาเทศบาลดําเนินการเปHนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงคDในแผนพัฒนาเทศบาลตลอด
ป$งบประมาณ พ.ศ.2563 จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อ
สมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานบริหารงานคลัง

รวม

18,482,500

1,878,000

9,470,700

29,831,200

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

6,155,900

0

0

6,155,900

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

12,326,600

1,878,000

9,470,700

23,675,300

9,009,550

900,000

2,752,000

12,661,550

ค่าตอบแทน

1,718,000

355,000

1,722,000

3,795,000

ค่าใช้สอย

4,869,550

365,000

531,000

5,765,550

ค่าวัสดุ

1,745,000

170,000

447,000

2,362,000

677,000

10,000

52,000

739,000

1,152,800

70,200

59,100

1,282,100

1,102,800

70,200

59,100

1,232,100

50,000

0

0

50,000

28,644,850

2,848,200

12,281,800

43,774,850

งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือน
และระงับอัคคีภัย

งาน ทศกิจ

รวม

1,212,000

5,664,000

6,876,000

1,212,000

5,664,000

6,876,000

773,000

2,529,000

3,302,000

ค่าตอบแทน

308,000

1,290,000

1,598,000

ค่าใช้สอย

400,000

620,000

1,020,000

65,000

522,000

587,000

0

97,000

97,000

0

40,000

40,000

ค่าครุภัณฑ์

0

10,000

10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

30,000

30,000

1,985,000

8,233,000

10,218,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับการ งานระดับก่อนวัย รียนและ
ศึกษา
ประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

งานระดับมัธยมศึกษา

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

11,362,700

92,829,640

15,198,860

0

119,391,200

11,362,700

92,829,640

15,198,860

0

119,391,200

7,635,000

49,134,420

5,198,850

15,014,000

76,982,270

ค่าตอบแทน

1,750,000

536,300

0

0

2,286,300

ค่าใช้สอย

1,800,000

37,721,720

5,198,850

15,014,000

59,734,570

850,000

10,876,400

0

0

11,726,400

3,235,000

0

0

0

3,235,000

14,154,000

600,000

0

0

14,754,000

10,261,600

0

0

0

10,261,600

3,892,400

600,000

0

0

4,492,400

งบ งินอุดหนุน

0

6,960,000

0

0

6,960,000

เงินอุดหนุน

0

6,960,000

0

0

6,960,000

33,151,700

149,524,060

20,397,710

15,014,000

218,087,470

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

1,903,280

1,168,960

1,294,400

4,366,640

1,903,280

1,168,960

1,294,400

4,366,640

937,000

5,656,410

1,222,600

7,816,010

ค่าตอบแทน

300,000

279,200

319,600

898,800

ค่าใช้สอย

130,000

4,337,210

611,000

5,078,210

ค่าวัสดุ

265,000

60,000

288,000

613,000

ค่าสาธารณูปโภค

242,000

980,000

4,000

1,226,000

97,200

30,000

29,400

156,600

ค่าครุภัณฑ์

87,200

30,000

29,400

146,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,000

0

0

10,000

งบ งินอุดหนุน

0

0

1,015,000

1,015,000

เงินอุดหนุน

0

0

1,015,000

1,015,000

2,937,480

6,855,370

3,561,400

13,354,250

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

งบลงทุน

รวม

แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสง คราะห์

รวม

1,299,100

1,299,100

1,299,100

1,299,100

295,000

295,000

ค่าตอบแทน

185,000

185,000

ค่าใช้สอย

110,000

110,000

1,594,100

1,594,100

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

รวม

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
คหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

งานสวนสาธารณะ

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

งานบาบัดนา สีย

1,884,140

10,357,900

3,516,500

16,485,600

240,000

1,884,140

10,357,900

3,516,500

16,485,600

240,000

1,296,000

6,199,500

8,016,100

14,118,000

180,000

ค่าตอบแทน

302,000

2,584,000

760,000

4,810,000

60,000

ค่าใช้สอย

400,000

530,000

4,202,600

5,738,000

20,000

ค่าวัสดุ

291,000

3,085,500

623,500

3,450,000

100,000

ค่าสาธารณูปโภค

303,000

0

2,430,000

120,000

0

100,000

1,300,000

963,500

2,367,500

38,000

100,000

500,000

163,500

2,367,500

28,000

0

800,000

800,000

0

10,000

3,280,140

17,857,400

12,496,100

32,971,100

458,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

งาน

งบ
งบบุคลากร

รวม
32,484,140

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

32,484,140

งบดา นินงาน

29,809,600

ค่าตอบแทน

8,516,000

ค่าใช้สอย

10,890,600

ค่าวัสดุ

7,550,000

ค่าสาธารณูปโภค

2,853,000

งบลงทุน

4,769,000

ค่าครุภัณฑ์

3,159,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,610,000
รวม

67,062,740

แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน

งบ

งานส่ง สริมและสนับสนุน
ความ ข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร

รวม

2,934,000

2,934,000

2,934,000

2,934,000

4,723,000

4,723,000

472,000

472,000

3,918,000

3,918,000

ค่าวัสดุ

233,000

233,000

ค่าสาธารณูปโภค

100,000

100,000

234,600

234,600

20,000

20,000

214,600

214,600

7,891,600

7,891,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

1,059,000

3,388,000

2,410,000

6,857,000

ค่าใช้สอย

1,059,000

3,388,000

2,410,000

6,857,000

1,059,000

3,388,000

2,410,000

6,857,000

รวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน
2,007,500

2,007,500

2,007,500

2,007,500

730,000

730,000

488,000

488,000

70,000

70,000

172,000

172,000

30,000

30,000

30,000

30,000

2,767,500

2,767,500

ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

รวม

แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานโรงฆ่าสัตว์

รวม

329,200

329,200

329,200

329,200

1,284,000

1,284,000

ค่าตอบแทน

120,000

120,000

ค่าใช้สอย

374,000

374,000

ค่าวัสดุ

180,000

180,000

ค่าสาธารณูปโภค

610,000

610,000

1,766,600

1,766,600

1,756,600

1,756,600

10,000

10,000

3,379,800

3,379,800

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

66,761,300

66,761,300

66,761,300

66,761,300

66,761,300

66,761,300
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2563
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 และแก.ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้น
ไว. โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกและโดยความเห็นชอบของผู.วาราชการจังหวัดนราธิวาส
ข.อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ข.อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให.ใช.บงั คับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เปนต.นไป
ข.อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 482,646,410 บาท
ข.อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได.จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไปเปนจํานวนรวมทัง้ สิ้น 441,748,610 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
53,992,850
43,774,850
10,218,000
314,847,160
218,087,470
13,354,250
1,594,100
67,062,740
7,891,600
6,857,000
6,147,300
2,767,500
3,379,800
66,761,300
66,761,300
441,748,610
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ 2563
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
รายจายจริง
ป 2558
หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีป+าย
อากรการฆ.าสัตว2
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
ค.าธรรมเนียมโรงฆ.าสัตว2
ค.าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรงพักสัตว2
ค.าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค.าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ค.าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค.าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
ค.าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ประมาณการ
ป 2562
ยอดตาง
(%)

ป 2563

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

14,895,537.27
571,638.04
1,309,051.20
78,474.00
16,854,700.51

100.00
15,200,000 (88.16)
580,000 (48.28)
980,000 32.65
80,000
16,840,000.00 (0.53)

13,270,000
1,800,000
300,000
1,300,000
80,000
16,750,000

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

117,699.00
23,553.00
10,873.40
16,790.00
3,296,631.57
232,750.00

130,000 (100.00)
10,000 (100.00)
12,000
1,000
20,000 (20.00)
3,000,000
280,000 (17.86)

12,000
1,000
16,000
3,000,000
230,000
1

รายจายจริง
ป 2558
ค.าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหน.ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ค.าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน
ค.าธรรมเนียมปBด โปรย ติดตั้งแผ.นประกาศหรือแผ.น
ปลิวเพื่อการโฆษณา
ค.าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ค.าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน
ค.าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย2
ค.าปรับผูกระผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค.าปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น
ค.าปรับการผิดสัญญา
ค.าใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปHน
อันตรายต.อสุขภาพ
ค.าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน.ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200
ตารางเมตร
ค.าใบอนุญาตจําหน.ายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ค.าใบอนุญาตใชตั้งตลาดเอกชน
ค.าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค.าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ประมาณการ
ป 2562
ยอดตาง
(%)

ป 2563

241,500.00
200.00

261,800.00
800.00

217,100.00
-

177,100.00
200.00

210,000
1,000

(19.05)
-

170,000
1,000

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

800.00
32,600.00
247,590.00
9,690.00
200,150.00
65,200.00
403,357.01

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

(66.67)
20.00
33.33
25.00
100.00
(45.83)
100.00

1,000
30,000
200,000
10,000
200,000
65,000
400,000

412,300.00

529,375.00

587,175.00

560,325.00

500,000

-

500,000

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

4,000.00
2,560.00
8,050.00

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

(20.00)
(50.00)

4,000
2,000
4,000
2,000
10,000
2

รายจายจริง
ป 2558
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได9จากทรัพย;สิน
ค.าเช.าหรือค.าบริการสถานที่
ดอกเบี้ยเงินฝาก
รวมหมวดรายได9จากทรัพย;สิน
หมวดรายได9จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย;
เงินช.วยเหลือจากสถานธนานุบาล
รวมหมวดรายได9จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย;
หมวดรายได9เบ็ดเตล็ด
ค.าขายแบบแปลน
ค.ารับรองสําเนาและถ.ายเอกสาร
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวมหมวดรายได9เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได9จากทุน
ค.าขายทอดตลาดทรัพย2สิน
รวมหมวดรายได9จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค.าธรรมเนียมรถยนต2และลอเลื่อน
ภาษีมูลค.าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลค.าเพิ่ม 1 ใน 9

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ประมาณการ
ป 2562
ยอดตาง
(%)
4,803,000
1.15

ป 2563

4,651,674.16

4,844,093.22

5,161,269.34

5,409,918.98

4,858,000

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

4,001,089.00
4,869,505.90
8,870,594.90

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

20.00
8.24

4,200,000
5,000,000
9,200,000

3,965,724.13
3,965,724.13

4,892,922.82
4,892,922.82

5,758,548.50
5,758,548.50

5,364,323.54
5,364,323.54

5,000,000
5,000,000

-

5,000,000
5,000,000

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

4,000.00
5,010.00
702,663.00
711,673.00

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

(90.00)
66.67
(10.96)

10,000
5,000
700,000
715,000

128,000.00
128,000.00

195,950.00
195,950.00

629,744.00
629,744.00

548,009.00
548,009.00

200,000
200,000

150.00
150.00

500,000
500,000

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

687,242.97
101,709,525.64
15,979,104.97

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

200.00
2.04
6.00

600,000
100,000,000
15,900,000
3

รายจายจริง
ป 2558
ภาษีสุรา
8,687,513.43
ภาษีสรรสามิต
14,966,102.64
ค.าภาคหลวงแร.
233,921.52
ค.าภาคหลวงปBโตรเลียม
429,668.69
ค.าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน
915,133.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 135,654,858.88
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถ.ายโอนเลือกทํา
129,579,449.00
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
เงินอุดหนุนชดเชยรายได
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 129,579,449.00
รวมทุกหมวด 301,681,297.39

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ประมาณการ
ป 2562
ยอดตาง
(%)
8,500,000 (100.00)
20,000,000 50.00
300,000
300,000
-

ป 2563

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

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

33,426,078.78
383,407.70
260,841.94

30,000,000
300,000
300,000

1,710,428.00
144,400,297.36

97,803.00
144,726,754.61

181,706.00
152,627,908.00

100,000
142,400,000

80.00
180,000
3.43 147,280,000

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

66,634,982.00
170,008,550.40
236,643,532.40
419,416,118.45

53,521,210.00
167,578,790.00
16,798,600.00
237,898,600.00
428,285,727.93

53,521,210
167,578,790
16,597,600
237,697,600
416,243,600

31.56
70,410,230
1.77 170,539,770
(0.59) 16,500,000
8.31 257,450,000
6.13 441,753,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

441,753,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รวม

16,750,000 บาท

จานวน

13,270,000 บาท

จานวน

1,800,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

1,300,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รวม

4,858,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

จานวน

3,000,000 บาท

จานวน

230,000 บาท

ตั้งรับตามเกณฑ์ ก.ค.1
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ตั้งรับตามเกณฑ์ ก.ค.1 ต่ากวาปที่แล้ว
ภาษีบารุงท้องที่
ตั้งรับตามเกณฑ์ ก.ค.1 ต่ากวาปที่แล้ว
ภาษีป้าย
ตั้งรับตามเกณฑ์ ก.ค.1 สูงกวาปที่แล้ว
อากรการฆาสัตว์
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง เทากับปที่แล้ว
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง เทากับปที่แล้ว
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง เทากับปที่แล้ว
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง ต่ากวาปที่แล้ว
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง เทากับปที่แล้ว
คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง ต่ากวาปที่แล้ว
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จานวน

170,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

65,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง ต่ากวาปที่แล้ว
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง เทากับปที่แล้ว
คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง ต่ากวาปที่แล้ว
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง สูงกวาปที่แล้ว
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง สูงกวาปที่แล้ว
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง สูงกวาปที่แล้ว
คาปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง สูงกวาปที่แล้ว
คาปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง ต่ากวาปที่แล้ว
คาปรับการผิดสัญญา
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง สูงกวาปที่แล้ว
คาใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง เทากับปที่แล้ว
คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง เทากับปที่แล้ว
คาใบอนุญาตจาหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง เทากับปที่แล้ว
คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง ต่ากวาปที่แล้ว
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง เทากับปที่แล้ว
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คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

จานวน

10,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

9,200,000 บาท

คาเชาหรือบริการสถานที่

จานวน

4,200,000 บาท

จานวน

5,000,000 บาท

รวม

5,000,000 บาท

จานวน

5,000,000 บาท

รวม

715,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

รวม

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง ต่ากวาปที่แล้ว

เปนรายได้จากการให้เชา สูงกวาปที่แล้ว
ดอกเบี้ย
เปนรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.ฯลฯ เทากับป
ที่แล้ว
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล
เปนรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.ฯลฯ เทากับป
ที่แล้ว
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลน
เปนรายได้จากการขายแบบแปลน ต่ากวาปที่แล้ว
คารับรองสาเนาและถายเอกสาร
เปนคารับรองสาเนาและถายเอกสาร สูงกวาปที่แล้ว
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
เปนรายได้ที่ไมเข้าประเภทที่ตั้งรับไว้ เทากับปที่แล้ว
หมวดรายได้จากทุน
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน
เปนรายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน สูงกวาปที่แล้ว
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

รวม

147,280,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

จานวน

100,000,000 บาท

จานวน

15,900,000 บาท

ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง สูงกวาปที่แล้ว
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง สูงกวาปที่แล้ว
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง สูงกวาปที่แล้ว
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ภาษีสรรพสามิต

จานวน

30,000,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง สูงกวาปที่แล้ว
คาภาคหลวงแร
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง เทากับปที่แล้ว
คาภาคหลวงปิโตรเลียม
ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง เทากับปที่แล้ว
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
นิติกรรมที่ดิน ตั้งรับตามจานวนที่คาดวาจะได้รับจริง สูงกวาปที่แล้ว
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถายโอน
เลือกทา
1. เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน 10,534,830 บาท
2. เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ 85,219,400 บาท
3. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) 10,876,400 บาท
4. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน 23,335,800 บาท
5. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหนับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น 6,521,200 บาท
6. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น (คาปจจัยพื้นฐาน สาหรับนักเรียนยากจน) 1,247,000
บาท
7. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุสาหรับสนับสนุนคาใช้จายใน
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14,130,670 บาท
8. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนคาจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 1,193,400 บาท
9. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนคาใช้จายใน
การจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 793,260 บาท
10. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อจัดหาสื่อ

รวม

257,450,000 บาท

จานวน

257,450,000 บาท
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การเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเปนชาติ 40,000 บาท
11. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 13,977,000
บาท
12. เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 13,205,640 บาท
13. เงินอุดหนุนสาหรับคาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,440,000 บาท
14. เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมสนับสนุนแก้ไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชาย
แดนภาคใต้ (เงินอุดหนุนสาหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม
สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 16,500,000 บาท
15. เงินอุดหนุนสาหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความ
พิการ) 8,784,000 บาท
16. เงินอุดหนุนสาหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวย
เอดส์) 600,000 บาท
17. เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 35,906,400 บาท
18. เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ้าน (อ
สม.) เชิงรุก (เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมูบ้าน) 420,000 บาท
19. เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข 560,000 บาท
20. เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตรจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 15,000 บาท
21. เงินอุดหนุนสาหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้านตามพระปณิธาร ศาสตรจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 150,000 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมือง ุไ งโก-ลก
อาเภอ ุไ งโก-ลก จัง วัดนราธิวา
รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

1,429,920

1,429,540

1,429,920

1,430,000

0 %

1,430,000

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

351,000

351,500

351,000

351,600

0 %

351,600

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

351,000

351,000

351,000

351,600

0 %

351,600

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

459,000

458,880

459,000

459,000

0 %

459,000

3,374,640

3,280,636

3,185,640

2,927,180

21.75 %

3,563,700

5,965,560

5,871,556

5,776,560

5,519,380

6,324,561.39

6,692,337

6,864,914

7,433,500

9.91 %

8,170,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

782,736

806,039

800,471

1,048,000

-14.03 %

901,000

เงินประจาตาแ นง

482,100

495,600

475,600

495,600

0 %

495,600

คาจ้างลกจ้างประจา

25,410

0

0

0

0 %

0

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

6,155,900

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

2,484,000

2,483,419.35

2,475,000

2,443,100

1.67 %

2,484,000

276,000

275,935.48

275,000

276,000

0 %

276,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

10,374,807.39

10,753,330.83

10,890,985

11,696,200

12,326,600

รวมงบบุคลากร

16,340,367.39

16,624,886.83

16,667,545

17,215,580

18,482,500

24,064

1,187,705

1,223,806

1,300,000

4.62 %

1,360,000

คาเบี้ยประชุม

0

0

0

5,000

0 %

5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

10,920

45,000

0 %

45,000

คาเชาบ้าน

79,500

99,300

109,700

135,000

15.56 %

156,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

27,612

29,940

58,390

115,000

32.17 %

152,000

131,176

1,316,945

1,402,816

1,600,000

67,715

65,003.5

74,071.63

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

105,000

42.86 %

150,000

โครงการบริ ารจัดการศนยบริการนักทอง
เที่ยว

0

0

0

156,000

326.92 %

666,000

165,286

117,243

159,701

210,000

19.05 %

250,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

รวมค่าตอบแทน

1,718,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายโครงการรณรงคแก้ไขปัญ ายา
เ พติด

0

344,351

146,990

400,000

-50 %

200,000

คาใช้จายโครงการวันเทศบาล

0

50,290

44,500

44,500

124.72 %

100,000

476,154.62

280,631

386,808.75

550,000

5.45 %

580,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและศึกษาดงาน

0

258,825

44,400

71,000

426.13 %

373,550

คาใช้จายในการเลือกตั้ง

0

0

0

100 1,999,900 %

2,000,000

คาใช้จายพิธีเปิดศนยบริการนักทองเที่ยว

0

0

0

0

100 %

50,000

โครงการถนน ายวัฒนธรรม

0

0

0

0

100 %

300,000

โครงการรณรงคแก้ไขปัญ ายาเ พติด

28,600

0

0

0

0 %

0

โครงการวันเทศบาล

48,900

0

0

0

0 %

0

คาบารุงรักษาและซอมแซม

50,855.63

68,743.15

34,244.94

475,000

-57.89 %

200,000

837,511.25

1,185,086.65

890,716.32

2,011,600

288,165

450,840

455,618

550,000

12.73 %

620,000

0

12,853

7,774

43,000

-46.51 %

23,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

40,980

54,961

44,240

80,000

-12.5 %

70,000

วั ดุกอ ร้าง

20,760

16,285

19,760

20,000

10 %

22,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

65,650

66,400

21,488

100,000

0 %

100,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

198,924.16

239,678.08

245,224.87

295,000

1.69 %

300,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

499,126

395,935

361,020

555,000

-18.02 %

455,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

รวมค่าใช้สอย

4,869,550

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
วั ดุเครื่องแตงกาย

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

3,750

0

0

5,000

0 %

5,000

101,714

128,396

108,540

200,000

-25 %

150,000

1,219,069.16

1,365,348.08

1,263,664.87

1,848,000

113,098.65

129,019.41

111,211.51

405,000

0 %

405,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

39,934.13

42,104.01

41,768.21

55,000

0 %

55,000

คาบริการโทรศัพท

30,420.85

32,616.5

20,506.36

40,000

12.5 %

45,000

คาบริการไปรษณีย

63,512

62,704

58,458

70,000

0 %

70,000

53,906.6

47,203.05

53,944.05

76,500

33.33 %

102,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

300,872.23

313,646.97

285,888.13

646,500

677,000

รวมงบดาเนินงาน

2,488,628.64

4,181,026.7

3,843,085.32

6,106,100

9,009,550

5,000

0

0

0

0 %

0

เก้าอี้ทางาน

0

13,500

3,400

9,800

-100 %

0

เก้าอี้บาร ง

0

0

0

3,000

-100 %

0

เก้าอี้ประชุม

0

0

0

3,600

-100 %

0

เครื่องโทรศัพท

4,410

0

980

1,500

-100 %

0

เครื่องโทร าร

14,600

0

0

0

0 %

0

0

44,000

22,000

215,300

-100 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

1,745,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เก้าอี้

เครื่องปรับอากาศ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เครื่องพิมพ าเนาระบบดิจิตอล

0

0

125,000

0

0 %

0

ชั้นวางของ

0

0

0

0

100 %

40,500

ต้ลิ้นชักเ ล็ก

0

0

0

14,000

-100 %

0

ต้ใ แฟ้ม

0

3,500

0

0

0 %

0

โตะทางาน

0

0

9,000

0

0 %

0

โทรศัพทเคลื่อนที่

0

0

0

14,000

-100 %

0

พัดลมโคจรติดเพดาน

0

0

0

6,500

-100 %

0

พัดลมติดผนัง

0

0

0

2,000

-100 %

0

รถบรรทุกดีเซล

0

0

0

0

100 %

868,000

รถยนตโดย าร

1,290,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

3,200,000

-100 %

0

เครื่องขยายเ ียง

0

0

33,000

0

0 %

0

เครื่องขยายเ ียงรถยนต

0

18,600

0

0

0 %

0

ชุดควบคุมไมคประชุมและแ ลงจายไฟ
า รับชุดประชุม

0

0

0

146,400

-100 %

0

ชุดไมโครโฟนพร้อมลาโพงพกพา

0

0

0

2,580

-100 %

0

ชุดไมโครโฟนไร้ าย

0

0

0

0

100 %

17,300

ชุดไมโครโฟนไร้ ายแบบ นีบปกเ ื้อ

0

0

0

2,650

-100 %

0

82,000

0

0

0

0 %

0

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

รถยนตนั่ง วนกลาง
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
กล้องถายภาพนิ่งดิจิตอล
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
กล้องถายรป

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

32,000

0

0 %

0

7,500

0

0

0

0 %

0

38,600

0

0

0

0 %

0

เครื่องทาน้าเย็น

0

0

0

4,200

-100 %

0

อางล้างจาน

0

0

0

3,500

0 %

3,500

66,000

119,000

0

74,000

-10.81 %

66,000

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก

0

0

32,000

16,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึก

0

0

0

8,000

-100 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

0

0

0

12,600

-100 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร

6,600

9,900

11,800

0

0 %

0

เครื่อง ารองไฟ

6,000

9,000

0

7,500

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

7,500

91,434.5

141,046.05

88,731.39

0

0 %

0

0

0

0

100,000

0 %

100,000

1,612,144.5

358,546.05

357,911.39

3,847,130

14,500

83,000

50,600

100,000

ขาตั้งกล้อง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร

เครื่อง ารองไฟฟ้า
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

1,102,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง

-50 %

50,000

วันที่พิมพ : 12/9/2562 10:25:12

น้า : 7/88

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการกอ ร้างและปรับปรุง ค ล. พร้อม
ระบบระบายน้า ภายในบริเวณ านักงาน
เทศบาลเมือง ุไ งโก-ลก

0

0

0

1,950,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารจอด
รถภายใน านักงานเทศบาลเมือง ุไ
งโก-ลก

0

0

0

715,000

-100 %

0

310,000

0

0

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

324,500

83,000

50,600

2,765,000

50,000

รวมงบลงทุน

1,936,644.5

441,546.05

408,511.39

6,612,130

1,152,800

รวมงานบริหารทั่วไป

20,765,640.53

21,247,459.58

20,919,141.71

29,933,810

28,644,850

1,197,192.66

1,240,380

1,350,960.64

1,500,000

6.67 %

1,600,000

127,950

126,360

126,360

140,000

0 %

140,000

13,500

18,000

18,000

18,000

0 %

18,000

108,000

108,000

108,000

108,000

0 %

108,000

12,000

12,000

12,000

12,000

0 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,458,642.66

1,504,740

1,615,320.64

1,778,000

1,878,000

รวมงบบุคลากร

1,458,642.66

1,504,740

1,615,320.64

1,778,000

1,878,000

โครงการมุง ลังคาเมทัลชึทอาคาร านัก
งานเทศบาลเมือง ุไ งโก-ลก

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

0

150,000

150,000

150,000

0 %

150,000

8,200

7,000

4,200

15,000

0 %

15,000

36,000

43,200

82,300

130,000

38.46 %

180,000

2,400

3,700

7,000

10,000

0 %

10,000

46,600

203,900

243,500

305,000

6,350

30,231

39,100

0

0 %

0

0

0

0

50,000

100 %

100,000

90,119.28

18,738.56

53,381.56

200,000

15 %

230,000

7,400

4,880

11,750

15,000

133.33 %

35,000

103,869.28

53,849.56

104,231.56

265,000

39,299

91,178

56,700

100,000

0 %

100,000

0

932

0

0

0 %

0

13,270

39,900

39,190

70,000

0 %

70,000

52,569

132,010

95,890

170,000

355,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

365,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

170,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท

3,081.6

2,672.86

1,993.41

10,000

0 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

3,081.6

2,672.86

1,993.41

10,000

10,000

รวมงบดาเนินงาน

206,119.88

392,432.42

445,614.97

750,000

900,000

เก้าอี้

5,000

0

1,700

5,000

-100 %

0

เครื่องโทรศัพท

1,600

0

0

0

100 %

8,000

เครื่องปรับอากาศ

0

0

0

55,400

-58.48 %

23,000

เครื่องพิมพดีด

0

0

0

0

100 %

14,000

โตะพร้อมเก้าอี้

0

0

6,200

0

0 %

0

0

4,990

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร

0

0

0

44,000

-50 %

22,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

0

0

0

7,900

-100 %

0

เครื่อง ารองไฟ

0

2,800

5,600

0

0 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้า

0

0

0

2,500

-100 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องบันทึกเ ียง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
แกนเนอร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2563

0

0

0

0

3,200

รวมค่าครุภัณฑ์

6,600

7,790

13,500

114,800

70,200

รวมงบลงทุน

6,600

7,790

13,500

114,800

70,200

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

1,671,362.54

1,904,962.42

2,074,435.61

2,642,800

2,848,200

4,116,509.11

4,137,060

4,134,139.72

4,938,760

34.79 %

6,656,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

210,240

201,340

206,901.34

395,000

-32.91 %

265,000

เงินประจาตาแ นง

107,700

121,200

116,964.52

139,000

0 %

139,000

คาจ้างลกจ้างประจา

244,680

250,140

259,200

280,140

-1.55 %

275,800

0

0

5,460

10,100

0 %

10,100

1,552,500

1,620,000

1,756,928.58

1,920,000

0 %

1,920,000

172,500

180,000

195,214.28

204,000

0 %

204,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

6,404,129.11

6,509,740

6,674,808.44

7,887,000

9,470,700

รวมงบบุคลากร

6,404,129.11

6,509,740

6,674,808.44

7,887,000

9,470,700

11,550

681,068.58

1,065,368

1,480,000

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของลกจ้างประจา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

-16.89 %

1,230,000

วันที่พิมพ : 12/9/2562 10:25:12

น้า : 11/88

รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

382,280

325,600

172,100

350,000

-14.29 %

300,000

0

0

18,000

39,000

7.69 %

42,000

59,888.75

37,856.75

37,350

150,000

0 %

150,000

453,718.75

1,044,525.33

1,292,818

2,019,000

211,500

426,638.79

274,168.2

0

0 %

0

คาเชาที่ดินการรถไฟ

0

0

0

30,000

16.67 %

35,000

คาใช้จายในการจ้างเ มาแรงงาน บุคคล
ภายนอก

0

0

0

651,000

-66.82 %

216,000

คาประกันภัยรถยนต

0

0

0

30,000

0 %

30,000

165,668

0

445,121

230,000

-13.04 %

200,000

0

292,411

0

0

0 %

0

29,660

19,470

18,100

50,000

0 %

50,000

406,828

738,519.79

737,389.2

991,000

202,167

175,051.5

175,648.7

350,000

-28.57 %

250,000

310

0

2,096

3,000

0 %

3,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

0

352

0

4,000

0 %

4,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0

3,500

0

20,000

0 %

20,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

26,826.87

21,334.39

15,268.09

60,000

0 %

60,000

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

1,722,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชาการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

531,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
วั ดุคอมพิวเตอร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

73,330

99,780

77,010

100,000

0 %

100,000

0

0

0

10,000

0 %

10,000

302,633.87

300,017.89

270,022.79

547,000

11,283.31

11,478.36

8,063.04

36,000

0 %

36,000

12,840

15,408

15,408

16,000

0 %

16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

24,123.31

26,886.36

23,471.04

52,000

52,000

รวมงบดาเนินงาน

1,187,303.93

2,109,949.37

2,323,701.03

3,609,000

2,752,000

เก้าอี้ทางาน

0

0

12,500

12,500

-63.2 %

4,600

เก้าอี้พนักพิง

0

0

3,000

0

0 %

0

เครื่องโทรศัพท

0

2,400

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ

22,000

40,000

0

0

0 %

0

ต้เ ล็กบานเลื่อน

0

0

16,000

0

0 %

0

โตะทางาน

0

0

4,500

4,500

0 %

4,500

โตะพร้อมเก้าอี้

0

0

18,000

0

0 %

0

44,000

22,000

170,000

0

0 %

0

0

0

0

21,000

-100 %

0

วั ดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

447,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

16,000

0

0

0

0 %

0

6,200

0

23,700

0

0 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ี

0

11,800

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร

0

6,200

0

0

0 %

0

6,000

0

19,600

0

0 %

0

8,200

5,230

0

0

0 %

0

0

0

0

50,000

0 %

50,000

รวมค่าครุภัณฑ์

102,400

87,630

267,300

88,000

59,100

รวมงบลงทุน

102,400

87,630

267,300

88,000

59,100

รวมงานบริหารงานคลัง

7,693,833.04

8,707,319.37

9,265,809.47

11,584,000

12,281,800

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

30,130,836.11

31,859,741.37

32,259,386.79

44,160,610

43,774,850

518,020

437,540

274,560

286,800

56.9 %

450,000

19,800

13,200

0

71,500

-41.26 %

42,000

432,000

432,000

601,258.04

648,000

0 %

648,000

48,000

48,000

66,806.22

72,000

0 %

72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,017,820

930,740

942,624.26

1,078,300

1,212,000

รวมงบบุคลากร

1,017,820

930,740

942,624.26

1,078,300

1,212,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

เครื่อง ารองไฟ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

170,000

197,258

210,000

0 %

210,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

41,360

0

25,800

45,000

0 %

45,000

คาเชาบ้าน

35,400

33,300

36,000

42,000

14.29 %

48,000

4,465

4,555

3,470

5,000

0 %

5,000

81,225

207,855

262,528

302,000

2,197,250

238,000

222,417

0

0 %

0

โครงการจ้างเ มาเฝ้าระวังความปลอดภัย
านักงานเทศบาล

0

0

0

270,000

-100 %

0

โครงการจ้างเ มาเฝ้าระวังความปลอดภัย
านักงานเทศบาลเมือง ุไ งโก-ลก

0

0

0

0

100 %

270,000

0

0

0

30,000

0 %

30,000

19,893.5

5,369.69

9,990

50,000

100 %

100,000

2,217,143.5

243,369.69

232,407

350,000

0

0

0

5,000

0 %

5,000

7,230

0

0

25,000

-40 %

15,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

308,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

400,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกอ ร้าง
วั ดุยานพา นะและขน ง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

26,969.5

28,373

26,918.5

35,000

0 %

35,000

0

0

0

10,000

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

34,199.5

28,373

26,918.5

75,000

65,000

รวมงบดาเนินงาน

2,332,568

479,597.69

521,853.5

727,000

773,000

0

0

0

2,000

-100 %

0

0

0

507,261

0

0 %

0

แขนกั้นจราจร แบบแมนนวล

27,000

0

0

0

0 %

0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

75,245.5

57,811.85

0

0

0 %

0

0

0

0

18,500

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

102,245.5

57,811.85

507,261

20,500

0

รวมงบลงทุน

102,245.5

57,811.85

507,261

20,500

0

รวมงานเทศกิจ

3,452,633.5

1,468,149.54

1,971,738.76

1,825,800

1,985,000

328,020

338,340

357,780

655,000

วั ดุการเกษตร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
ชั้นวางเอก ารไม้
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถบรรทุก
ครุภัณฑอื่น

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

55.73 %

1,020,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

17,280

17,280

17,280

60,000

40 %

84,000

237,140

0

0

0

0 %

0

3,990,629.03

4,101,677.41

4,009,935.1

3,894,000

5.39 %

4,104,000

443,403

455,742

445,547.68

456,000

0 %

456,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,016,472.03

4,913,039.41

4,830,542.78

5,065,000

5,664,000

รวมงบบุคลากร

5,016,472.03

4,913,039.41

4,830,542.78

5,065,000

5,664,000

0

1,170,000

1,151,800

1,250,000

0 %

1,250,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

40,600

13,000

0

0

0 %

0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

35,200

26,500

26,650

40,000

0 %

40,000

75,800

1,209,500

1,178,450

1,290,000

4,800

0

0

0

0 %

0

0

0

0

20,000

0 %

20,000

50,800

42,764

55,080

100,000

0 %

100,000

13,450.5

11,874.8

8,810

455,000

9.89 %

500,000

69,050.5

54,638.8

63,890

575,000

คาจ้างลกจ้างประจา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

รวมค่าตอบแทน

1,290,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

620,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

7,320

21,457

10,790

20,000

0 %

20,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

4,680

17,700

20,000

0 %

20,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

0

7,300

2,790

10,000

0 %

10,000

วั ดุกอ ร้าง

0

558

0

5,000

0 %

5,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

26,658

102,220

7,470

100,000

0 %

100,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

114,803.92

109,523.91

94,604.58

200,000

0 %

200,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

68,060

48,600

56,440

60,000

0 %

60,000

วั ดุคอมพิวเตอร

4,760

0

2,600

7,000

0 %

7,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง

48,960

94,700

99,180

100,000

0 %

100,000

270,561.92

389,038.91

291,574.58

522,000

82,081.35

84,767.1

78,709.98

72,000

0 %

72,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

8,327.83

9,817.16

9,175.82

10,000

0 %

10,000

คาบริการโทรศัพท

3,220.43

2,982.57

2,988.66

5,000

0 %

5,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

8,961.43

8,239

8,988

10,000

0 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

102,591.04

105,805.83

99,862.46

97,000

97,000

รวมงบดาเนินงาน

518,003.46

1,758,983.54

1,633,777.04

2,484,000

2,529,000

รวมค่าวัสดุ

522,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เก้าอี้

0

3,000

0

0

0 %

0

0

0

0

120,000

-100 %

0

เครื่องวินซไฟฟ้า

93,000

0

0

0

0 %

0

รถบรรทุกเทท้าย

0

0

0

2,600,000

-100 %

0

รถยนตตรวจการณ

0

0

964,000

0

0 %

0

รถยนตบรรทุกน้าดับเพลิง

0

0

5,120,000

0

0 %

0

เรืออลมิเนียมท้องแบน

0

0

0

126,000

-100 %

0

เลื่อยโซยนต

0

0

0

23,000

-100 %

0

เลื่อยยนต

0

0

0

90,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร

0

0

22,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร

0

0

3,300

0

0 %

0

เครื่อง ารองไฟ

0

0

2,800

0

0 %

0

414,830.65

185,444.91

270,544.15

0

0 %

0

0

0

0

5,000

100 %

10,000

507,830.65

188,444.91

6,382,644.15

2,964,000

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
เครื่องยนตเรือ

ครุภัณฑโรงงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

10,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปการ
โครงการมุง ลังคาเมทัลชี

0

690,000

0

0

0 %

0

0

0

0

30,000

0 %

30,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

690,000

0

30,000

30,000

รวมงบลงทุน

507,830.65

878,444.91

6,382,644.15

2,994,000

40,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

6,042,306.14

7,550,467.86

12,846,963.97

10,543,000

8,233,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

9,494,939.64

9,018,617.4

14,818,702.73

12,368,800

10,218,000

3,622,979

3,591,082.61

3,679,622.75

6,301,600

15.15 %

7,256,500

330,180

302,246.45

533,598

718,000

27.86 %

918,000

เงินประจาตาแ นง

81,550

125,032.26

125,600

330,200

0 %

330,200

เงินวิทยฐานะ

36,400

109,200

160,160

498,000

0 %

498,000

1,672,200

1,728,000

1,710,000

2,160,000

0 %

2,160,000

185,800

192,000

190,000

200,000

0 %

200,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,929,109

6,047,561.32

6,398,980.75

10,207,800

11,362,700

รวมงบบุคลากร

5,929,109

6,047,561.32

6,398,980.75

10,207,800

11,362,700

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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ประมาณการ

ปี 2560
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ปี 2562

ยอดต่าง (%)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

19,300

755,887.1

742,500

1,420,000

9.15 %

1,550,000

0

0

0

30,000

0 %

30,000

คาเชาบ้าน

84,000

84,000

81,000

100,000

0 %

100,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

24,460

25,600

26,000

50,000

40 %

70,000

127,760

865,487.1

849,500

1,600,000

57,661.69

44,014.38

54,131.3

0

0 %

0

0

0

0

100,000

0 %

100,000

174,444

1,866,514.25

1,238,528.73

1,000,000

0 %

1,000,000

47,320.85

47,608.22

93,538.89

600,000

16.67 %

700,000

279,426.54

1,958,136.85

1,386,198.92

1,700,000

วั ดุ านักงาน

64,967

121,940

115,719

160,000

-37.5 %

100,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

20,500

8,600

4,905

10,000

0 %

10,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

19,805

15,685

31,790

40,000

0 %

40,000

1,226

1,920

1,980

40,000

0 %

40,000

25,200

10,573

92,934

70,000

0 %

70,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวมค่าตอบแทน

1,750,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,800,000

ค่าวัสดุ

วั ดุกอ ร้าง
วั ดุยานพา นะและขน ง
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ประมาณการ

ปี 2560
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วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

185,993.87

200,664.42

229,534.47

400,000

0 %

400,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

0

10,000

0 %

10,000

99,750

119,460

120,590

100,000

-20 %

80,000

0

90,000

0

100,000

0 %

100,000

417,441.87

568,842.42

597,452.47

930,000

2,186,128.97

2,201,185.36

2,544,809.27

2,650,000

-5.66 %

2,500,000

509,001.57

614,543.58

754,825.61

700,000

0 %

700,000

10,571.07

9,832.28

9,187.25

15,000

0 %

15,000

8,859.6

8,859.6

15,172.6

18,000

11.11 %

20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

2,714,561.21

2,834,420.82

3,323,994.73

3,383,000

3,235,000

รวมงบดาเนินงาน

3,539,189.62

6,226,887.19

6,157,146.12

7,613,000

7,635,000

0

0

0

0

100 %

259,200

130,000

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดซื้อโตะ มบชา น้าแปดชุดเจ็ด

0

15,000

0

0

0 %

0

ชั้นวางของ

0

0

0

8,000

-100 %

0

ชุดรับแขก

0

0

0

57,600

-100 %

0

ต้กระจกบานเลื่อน

0

0

0

54,000

-100 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร
วั ดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

850,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องพิมพ าเนาระบบดิจิตอล
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
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ต้เก็บเ ื้อผ้า

0

0

0

40,000

-100 %

0

ต้โชวติดผนัง

0

0

0

10,000

-100 %

0

ต้เ ล็ก 2 บาน

0

0

0

55,000

-100 %

0

ต้เ ล็กชนิด 2 บาน

0

7,400

0

0

0 %

0

โตะประชุมพร้อมเก้าอี้

0

44,000

0

0

0 %

0

โตะพับ

0

0

0

32,400

-100 %

0

โตะโฟเมก้าขาวพับได้

0

61,600

0

0

0 %

0

พัดลมติดผนัง

0

0

0

25,000

-100 %

0

พัดลมโรงงาน

0

0

12,000

0

0 %

0

ชุดโตะ - เก้าอี้อนุบาล

0

0

0

85,000

-100 %

0

โตะ - เก้าอี้นักเรียน (ระดับมัธยม)

0

0

0

0

100 %

160,000

โตะ - เก้าอี้อนุบาล

0

0

0

0

100 %

170,000

โตะ เก้าอี้นักเรียน

237,000

0

0

0

0 %

0

โตะ-เก้าอี้ คร

0

184,000

0

0

0 %

0

โตะ-เก้าอี้คร

150,000

0

0

0

0 %

0

โตะเก้าอี้นักเรียน

0

0

150,000

0

0 %

0

โตะ-เก้าอี้นักเรียน (ระดับประถม)

0

0

0

0

100 %

600,000

โตะทดลองวิทยาศา ตรพร้อมเก้าอี้

0

0

0

0

100 %

18,000

โตะโฟเมก้าขาวพับได้และเก้าอี้เด็ก

0

53,000

0

0

0 %

0

โตะและเก้าอี้

0

0

26,000

0

0 %

0

ครุภัณฑการศึกษา
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โตะและเก้าอี้นักเรียนประถม

0

0

0

450,000

-100 %

0

พัดลมเพดาน

0

0

30,000

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

5,500

รถบรรทุก (ดีเซล)

0

0

0

0

100 %

2,300,000

รถยนตโดย าร (รถต้)

0

0

0

0

100 %

5,600,000

0

0

27,000

0

0 %

0

98,000

0

0

0

0 %

0

ไมโครโฟนไร้ าย

0

0

0

0

100 %

12,000

ระบบเครื่องเ ียง

0

0

140,000

0

0 %

0

ลาโพงกระจายเ ียง

0

0

0

48,000

-100 %

0

กล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล

0

0

29,400

0

0 %

0

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

0

0

0

40,000

-100 %

0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

0

0

56,400

13,300

-100 %

0

โครงการจัดซื้อชุดเครื่องขยายเ ียงพร้อม
อุปกรณอื่น ๆ

0

27,000

0

0

0 %

0

จอโปรเจคเตอร แบบขาตั้ง

0

0

0

4,700

-100 %

0

โทรทัศน LED

0

13,000

0

0

0 %

0

โทรทัศน LED แบบ Smart TV

0

0

0

0

100 %

37,400

ุนจาลองศีรษะผาซึก
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายเ ียง
เครื่องขยายเ ียงพร้อมลาโพง

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

268,400

-100 %

0

196,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

20,000

-100 %

0

เครื่องทาน้าเย็น

0

0

90,000

0

0 %

0

ต้เย็น

0

0

15,000

0

0 %

0

เตาแก

0

0

0

9,900

-100 %

0

โตะอา าร

0

0

0

0

100 %

120,000

รถตัด ญ้า 4 ล้อเข็นอัตโนมัติ

0

0

0

30,000

-100 %

0

เครื่องเลน นาม

995,000

490,000

0

43,000

-100 %

0

โตะเทเบิลเทนนิ

0

0

0

0

100 %

13,500

เ าประตฟุตซอล

0

0

0

0

100 %

38,000

38,000

0

0

0

0 %

0

0

0

38,000

0

0 %

0

132,000

0

0

0

0 %

0

0

0

36,000

0

0 %

0

0

66,000

22,000

44,000

1,400 %

660,000

โทรทัศน แอลอีดี
ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือการแพทย
เครื่องชั่งน้า นัก
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ครุภัณฑกีฬา

ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป์
กลองมารชชิง
กลองใ ญมารชชิ่ง
เครื่องดนตรีทรัมเปต
เมโลเดี้ยน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก

0

0

0

21,000

-100 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

0

0

47,200

7,900

-100 %

0

เครื่องพิมพเลเซอรชนิด LED ี แบบ
Network

0

12,000

0

0

0 %

0

24,000

0

0

0

0 %

0

เครื่อง ารองไฟ

0

8,400

0

0

0 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้า

0

0

0

5,000

1,400 %

75,000

อุปกรณกระจาย ัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ชอง แบบที่1

0

12,400

0

0

0 %

0

อุปกรณกระจาย ัญญาณไร้ าย (Access
Point) แบบที่ 1

0

17,100

0

0

0 %

0

เครื่องเลน นาม (ชุดอุโมงครถไฟผจญภัย)

0

0

0

0

100 %

43,000

ชุดเครื่องเลน นามกลางแจ้ง

0

0

0

0

100 %

150,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

134,257.37

200,819.91

140,855.99

0

0 %

0

2,134,257.37

1,211,719.91

859,855.99

1,372,200

โครงการซอมแซมอาคารเรียนมรกต
โรงเรียนเทศบาล 4

293,000

0

0

0

0 %

0

โครงการติดตั้งกัน าดและรางน้า อาคาร
เรียนทับทิม โรงเรียนเทศบาล 4

240,000

0

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร ี

ครุภัณฑอื่น

รวมค่าครุภัณฑ์

10,261,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการติดตั้งปลองระบายควันโรงอา าร
โรงเรียนเทศบาล 1

61,000

0

0

0

0 %

0

โครงการติดตั้งเ ล็กดัด และกระจกชองแ ง
อาคารเรียน 2 ชั้น และอาคารชั่วคราว
โรงเรียนเทศบาล 2

94,000

0

0

0

0 %

0

โครงการทา ีอาคารบานบุรี โรงเรียน
เทศบาล 3

540,000

0

0

0

0 %

0

โครงการทา ลังคาโครงเ ล็กมุงแผนโพลี
คารบอรเนต โรงเรียนเทศบาล 3

137,000

0

0

0

0 %

0

โครงการทา ลังคาเ ล็กรีดลอนอาคาร
โยทะกาถึงอาคารปาริชาติ โรงเรียน
เทศบาล 3

370,000

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงทอระบายน้า น้าตาง ฝ้า
อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1

198,900

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงรางน้าบริเวณโรงอา าร
โรงเรียนเทศบาล 1

36,600

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุง ้องน้านักเรียนอาคาร
บานบุรี กับอาคารศรีตรัง โรงเรียนเทศบาล
3

242,000

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุง ้อง มุดโรงเรียนเทศบาล
1

303,000

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงอาคารพลศึกษา โรงเรียน
เทศบาล 4

283,000

0

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการปกระเบื้องอาคารศรีตรัง โรงเรียน
เทศบาล 3

667,000

0

0

0

0 %

0

โครงการปกระเบื้องอาคารอนุบาล โรงเรียน
เทศบาล 3

210,000

0

0

0

0 %

0

โครงการปพื้นกระเบื้องและติดตั้ง ลังคา
น้าโรงอา าร โรงเรียนเทศบาล 4

233,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างรั้วโรงเรียน โรงเรียน
เทศบาล 4

0

0

0

923,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างราวกันตกอาคารเรียน 3
โรงเรียนเทศบาล 1

0

0

0

0

100 %

207,900

โครงการกอ ร้างและปรับปรุงอาคารเรียน
บุษราคัม โรงเรียนเทศบาล 4

0

888,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้าง ลังคาทางเดิน (อนุบาล)
โรงเรียนเทศบาล 4

0

0

0

0

100 %

834,900

โครงการกอ ร้าง ลังคาอัฒจันทร ( นาม
ฟุตบอล) โรงเรียนเทศบาล 4

0

0

0

0

100 %

788,600

โครงการกอ ร้าง อประชุม โรงเรียน
เทศบาล 1

0

1,983,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างอาคารกีฬา (มวยไทย)
ภายใน นามกีฬาม าราช

0

2,805,000

0

0

0 %

0

โครงการขุดบอน้าภายในโรงเรียนเทศบาล
4

0

0

34,500

0

0 %

0

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการจัดทาป้ายประชา ัมพันธ โรงเรียน
เทศบาล 2

0

0

75,000

0

0 %

0

โครงการติดตั้งกัน าด และเปลี่ยนบาน
ประต อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1

0

198,000

0

0

0 %

0

โครงการติดตั้งกัน าดข้างอาคารบุษราคัม
โรงเรียนเทศบาล 4

0

100,000

0

0

0 %

0

โครงการติดตั้งกัน าด น้า แผงเ ล็กอลมิ
เนียม และประต ้องเรียนอาคารเรียน 2
โรงเรียนเทศบาล 2

0

0

241,000

0

0 %

0

โครงการติดตั้งกัน าด น้าอาคารเรียน 1
และ ลังคาเชื่อมระ วางอาคาร 1 และ 3
ศนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง ุไ
งโก-ลก

0

0

120,000

0

0 %

0

โครงการติดตั้งประต น้าโรงเรียนเทศบาล
2

0

0

71,900

0

0 %

0

โครงการติดตั้ง ลังคาทางเดินระ วาง
อาคารเรียน 1 และ 2 โรงเรียนเทศบาล 2

0

0

0

96,000

-100 %

0

โครงการทา ีกาแพง (ฝายอนุบาล)
โรงเรียนเทศบาล 3

0

0

0

0

100 %

178,300

โครงการทา ีภายนอกอาคารเรียน 1,2,3
โรงเรียนเทศบาล 1

0

0

0

0

100 %

1,042,900

โครงการทา ี นามบาตเกตบาล โรงเรียน
เทศบาล 1

0

0

0

0

100 %

166,900
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการทา ีอาคารกระดังงา โรงเรียน
เทศบาล 3

0

0

0

450,000

-100 %

0

โครงการทา ีอาคารชงโค โรงเรียนเทศบาล
3

0

0

0

0

100 %

223,900

โครงการปรับปรุงซอมแซม ้องน้าอาคาร
ไพลิน โรงเรียนเทศบาล 4

0

96,000

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงเฟ ไฟฟ้า ้องประชุม
วา นา โรงเรียนเทศบาล 1

0

0

0

0

100 %

26,000

โครงการปรับปรุงภมิทัศนบริเวณด้าน ลัง
อาคารชงโค และอาคารโยทะกา โรงเรียน
เทศบาล 3

0

474,000

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงภมิทัศนบริเวณอาคาร
ปาริชาตกับอาคารวา นา โรงเรียนเทศบาล
3

0

350,000

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารโรงยิม
โรงเรียนเทศบาล 4

0

200,000

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตภายใน
โรงเรียน

0

0

0

300,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุง นามเปตอง โรงเรียน
เทศบาล 2

0

17,000

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุง ้องนาฏศิลป์ โรงเรียน
เทศบาล 3

0

0

0

0

100 %

423,000

โครงการปรับปรุง ้อง มุดเป็นแ ลงเรียนร้
โรงเรียนเทศบาล 3

0

495,000

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการปรับปรุง ้อง ุขา โรงเรียน
เทศบาล 1

0

0

0

450,000

-100 %

0

โครงการปพื้นกระเบื้องข้าง ้องอนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 2

0

63,000

0

0

0 %

0

โครงการปพื้นกระเบื้องรอบอาคารศรีตรัง
โรงเรียนเทศบาล 3

0

0

0

148,000

-100 %

0

โครงการ ร้างอางล้าง น้าแปรงฟันใ ้นัก
เรียน โรงเรียนเทศบาล 2

0

38,000

0

0

0 %

0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง

0

666,900

235,000

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร โรงเรียน
เทศบาล 1

0

0

51,900

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียน 2
โรงเรียนเทศบาล 1

0

0

417,000

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงราวบันได โรงเรียน
เทศบาล 1

0

0

380,000

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,908,500

8,373,900

1,626,300

2,367,000

3,892,400

รวมงบลงทุน

6,042,757.37

9,585,619.91

2,486,155.99

3,739,200

14,154,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

15,511,055.99

21,860,068.42

15,042,282.86

21,560,000

33,151,700

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

34,968,797.33

42,308,130.94

44,537,390.81

49,650,000

20.64 %

59,897,640

1,949,905

3,360,359.33

4,451,637.83

5,379,600

27.15 %

6,840,400

4,425,012.33

5,548,209.02

6,369,674.82

9,098,670

-13.84 %

7,839,600

1,161,936

1,206,120

1,071,244

1,200,000

-19.17 %

970,000

8,624

4,284

15,726

20,000

0 %

20,000

1,499,583

7,069,796

7,227,596.13

8,977,900

8.09 %

9,704,000

158,880

639,143

568,336.33

1,058,000

-20.79 %

838,000

3,827,093.67

5,421,879

5,445,023.85

5,720,000

17.48 %

6,720,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

47,999,831.33

65,557,921.29

69,686,629.77

81,104,170

92,829,640

รวมงบบุคลากร

47,999,831.33

65,557,921.29

69,686,629.77

81,104,170

92,829,640

71,800

90,950

130,600

506,400

-23.72 %

386,300

0

72,927

72,880

150,000

0 %

150,000

71,800

163,877

203,480

656,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินวิทยฐานะ
คาจ้างลกจ้างประจา
เงินเพิ่มตาง ๆของลกจ้างประจา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
เงินอื่นๆ

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

536,300
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

215,210.32

215,845.16

0

0 %

0

0

0

0

236,160

50 %

354,240

1,453,122

1,426,018

1,447,393

1,504,120

-100 %

0

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ้เรียน (โรงเรียน
เทศบาล)

0

0

0

0

100 %

1,504,120

คากิจกรรมพัฒนาผ้เรียน (ศนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)

0

0

0

301,860

0 %

301,860

1,081,920

1,049,208

1,061,744

1,106,400

-100 %

0

คาเครื่องแบบนักเรียน (โรงเรียนเทศบาล)

0

0

0

0

100 %

1,106,400

คาเครื่องแบบนักเรียน (ศนยพัฒนาเด็กเล็ก)

0

0

0

210,600

0 %

210,600

1,088,394

1,057,815

0

0

0 %

0

0

1,201,900

1,120,300

1,193,400

-100 %

0

5,793,660

5,664,242

5,776,988

6,010,800

-100 %

0

คาจัดการเรียนการ อน (ราย ัว) (โรงเรียน
เทศบาล)

0

0

0

0

100 %

6,010,800

คาจัดการเรียนการ อน (ศนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)

0

0

0

0

100 %

1,193,400

28,800

28,800

28,800

0

0 %

0

โครงการจ้างวิทยากรปฏิบัติ น้าที่คร อน
อิ ลามศึกษา
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ้เรียน

คาเครื่องแบบนักเรียน

คาเครื่องอุปกรณการเรียน
คาจัดการเรียนการ อน
คาจัดการเรียนการ อน (ราย ัว)

คาใช้จายในการติดตั้งระบบ Wireless
Fidelity : WiFi
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาใช้จายในการปรับปรุง ลัก ตร ถาน
ศึกษา

80,000

80,000

80,000

80,000

0 %

80,000

คาใช้จายในการพัฒนาข้าราชการครใน
ังกัดองคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

507,000

8.28 %

549,000

คาใช้จายในการพัฒนาครผ้ดแลเด็ก/ผ้ดแล
เด็กของศนยพัฒนาเด็กเล็ก

94,786

0

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการพัฒนาครและบุคลากรทาง
การศึกษา

1,679,104

5,100

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการพัฒนาปรับปรุง ลัก
ตร/ ื่อการเรียนการ อนวิชาอิ ลาม
ศึกษา/พุทธศา นาใน ลัก ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

0

0

0

600,000

0 %

600,000

คาใช้จายในการพัฒนาปรับปรุง ลัก
ตร/ ื่อ ารการเรียนการ อนวิชาอิ ลาม
ศึกษา/พุทธศา นาใน ลัก ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

0

460,000

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการพัฒนาปรับปรุง ลัก
ตร/ ื่อ ารเรียนการ อนวิชาอิ ลาม
ศึกษา/พุทธศา นาใน ลัก ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ชายแดนใต้)

0

0

600,000

0

0 %

0

คาใช้จายในการพัฒนาปรับปรุง ้อง มุด
โรงเรียน

400,000

400,000

400,000

400,000

0 %

400,000

คาใช้จายในการพัฒนาแ ลงเรียนร้ใน
โรงเรียน

200,000

200,000

200,000

200,000

0 %

200,000
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ประมาณการ

ปี 2560
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ยอดต่าง (%)
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คาใช้จายในการรณรงคป้องกันยาเ พติดใน
ถานศึกษา

60,000

160,000

61,125

175,000

0 %

175,000

คาใช้จายในการ งเ ริมการจัดกระบวนการ
เรียนการ อนการบริ ารตาม ลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง " ถานศึกษาพอ
เพียง" "ศนยการเรียนร้ตาม ลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"

0

0

0

400,000

0 %

400,000

คาใช้จายในการ งเ ริมกิจกรรมรักการอาน
ใน ถานศึกษา

50,000

50,000

100,000

200,000

0 %

200,000

คาใช้จายในการ งเ ริมองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

0

0

0

450,000

0 %

450,000

คาใช้จายในการ ร้างภมิคุ้มกันยาเ พติด
เด็กและเยาวชนนอก ถานศึกษา

0

0

107,130

200,000

0 %

200,000

คาใช้จายในกิจกรรมของศนยการเรียนร้
ด้านการทองเที่ยวใน ถานศึกษา ังกัด
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

200,000

0 %

200,000

38,400

38,400

38,400

0

0 %

0

คาใช้จายอินเตอรเน็ตโรงเรียนระบบ ADSL

0

0

0

38,400

0 %

38,400

คาใช้จายอินเตอรเน็ตโรงเรียนระบบ
Wireless Fidelity : WiFi

0

0

0

0

100 %

28,800

คาใช้าจายอินเตอรเน็ตโรงเรียนระบบ
Wireless Fidelity : WiFi

0

0

0

28,800

-100 %

0

คาปัจจัยพื้นฐาน า รับเด็กนักเรียนยากจน

0

0

0

908,000

0 %

908,000

183,000

183,000

89,500

0

0 %

0

คาใช้จายอินเตอรเน็ตความเร็ว ง

คาปัจจัยพื้นฐาน า รับเด็กยากจน
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ปี 2559

ประมาณการ
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ปี 2561
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คาวั ดุ งเ ริมการเรียนร้ภาษาไทย

0

0

80,000

80,000

0 %

80,000

คา ื่อการเรียนการ อนเชิง ัญลักษณของ
ความเป็นชาติ

0

0

40,000

0

0 %

0

1,801,419

1,718,620

1,749,356

1,756,400

-100 %

0

คา นัง ือเรียน (โรงเรียนเทศบาล)

0

0

0

0

100 %

1,756,400

คา นัง ือเรียน (ศนยพัฒนาเด็กเล็ก)

0

0

0

140,400

0 %

140,400

12,288,000

12,144,000

12,126,000

12,936,000

0 %

12,936,000

คาอา ารกลางวันเด็กศนยพัฒนาเด็กเล็ก

0

3,464,300

2,433,440

3,439,800

0 %

3,439,800

คาอา ารกลางวันเด็กศนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล

705,600

0

0

0

0 %

0

คาอุปกรณการเรียน

0

0

1,066,245

1,078,100

-100 %

0

คาอุปกรณการเรียน (โรงเรียนเทศบาล)

0

0

0

0

100 %

1,078,100

คาอุปกรณการเรียน (ศนยพัฒนาเด็กเล็ก)

0

0

0

140,400

0 %

140,400

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)

1,015,000

925,000

530,000

3,000,000

0 %

3,000,000

่อื การเรียนการ อนเชิง ัญลักษณของ
ความเป็นชาติ

0

0

0

40,000

0 %

40,000

28,041,205

30,471,613.32

29,352,266.16

37,561,640

7,911,882.08

8,038,439.02

7,694,990.78

10,876,400

คา นัง ือเรียน

คาอา ารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน
ังกัดเทศบาล

รวมค่าใช้สอย

37,721,720

ค่าวัสดุ
คาอา ารเ ริม (นม)

0 %

10,876,400
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
วั ดุการศึกษา

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2563

0

80,000

0

0

0

รวมค่าวัสดุ

7,911,882.08

8,118,439.02

7,694,990.78

10,876,400

10,876,400

รวมงบดาเนินงาน

36,024,887.08

38,753,929.34

37,250,736.94

49,094,440

49,134,420

629,100

591,000

0

600,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

629,100

591,000

0

600,000

600,000

รวมงบลงทุน

629,100

591,000

0

600,000

600,000

9,443,640

6,820,000

6,874,000

0

0 %

0

เงินอุด นุนคาอา ารกลางวัน โรงเรียนบ้าน
ุไ งโก-ลก

0

0

0

6,960,000

0 %

6,960,000

รวมเงินอุดหนุน

9,443,640

6,820,000

6,874,000

6,960,000

6,960,000

รวมงบเงินอุดหนุน

9,443,640

6,820,000

6,874,000

6,960,000

6,960,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

94,097,458.41

111,722,850.63

113,811,366.71

137,758,610

149,524,060

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ

0 %

600,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานระดับมัธยมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

4,366,104

4,730,621.29

4,789,061.33

6,400,000

3.47 %

6,622,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

444,588

405,840

462,646.67

1,588,900

-31.19 %

1,093,300

เงินวิทยฐานะ

602,530

577,725.81

645,540

1,436,400

-37.43 %

898,800

0

4,612,880

4,738,460

5,082,000

5.37 %

5,354,760

395,000

1,070,161

1,052,500

1,230,000

0 %

1,230,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,808,222

11,397,228.1

11,688,208

15,737,300

15,198,860

รวมงบบุคลากร

5,808,222

11,397,228.1

11,688,208

15,737,300

15,198,860

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ้เรียน

398,200

355,520

391,600

331,760

0 %

331,760

คาเครื่องแบบนักเรียน

202,500

181,800

198,900

169,650

0 %

169,650

คาเครื่องอุปกรณการเรียน

190,050

169,680

0

0

0 %

0

2,036,250

1,829,000

2,002,500

1,696,500

0 %

1,696,500

0

230,000

0

0

0 %

0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินอื่นๆ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาจัดการเรียนการ อน (ราย ัว)
คาใช้จายในการพัฒนา ลัก ตรอิ ลาม
ศึกษา (มุตตะวัซซีเฏาะ ) และ ื่อการเรียน
การ อนใน ถานศึกษาที่จัดการศึกษา ลัก
ตรผ มผ าน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาใช้จายในการพัฒนา ลัก ตรอิ ลาม
ศึกษา (มุตะวัซซีเฏาะ ) และ ื่อการเรียน
การ อนใน ถานศึกษาที่จัดการศึกษา ลัก
ตรผ มผ าน

0

0

300,000

300,000

0 %

300,000

คาปัจจัยพื้นฐาน า รับนักเรียนยากจน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

0

0

0

339,000

-100 %

0

คาปัจจัยพื้นฐาน า รับนักเรียนยากจน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

102,000

109,500

55,500

0

100 %

339,000

คาวั ดุที่เกี่ยวกับการปฏิบัติศา นกิจ/แบบ
เรียน า รับ ถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบ
ผ มผ านระวาง ลัก ตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐานและ ลัก ตรอิ ลามศึกษา (อิ ลาม
ตอนกลาง/มุตะวัซซีเฎาะ ม.1-3)

0

0

0

377,000

-100 %

0

คาวั ดุที่เกี่ยวกับการปฏิบัติศา นกิจ/แบบ
เรียน า รับ ถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบ
ผ มผ านระ วาง ลัก ตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐานและ ลัก ตรอิ ลามศึกษา (อิ ลาม
ตอนกลาง/มุตะวัซซีเฎาะ ม.1-3)

0

0

0

0

100 %

377,000

คาวั ดุที่เกี่ยวกับการปฏิบัติศา นกิจ/แบบ
เรียน า รับ ถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบ
ผ มผ านระ วาง ลัก ตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐานและ ลัก ตรอิ ลามศึกษา (อิ ลาม
ตอนกลาง/มุตะวัซซีเฏาะ ม.1-3)

0

0

448,000

0

0 %

0

354,162

323,608

370,345

318,600

0 %

318,600

0

1,616,000

1,792,000

1,508,000

0 %

1,508,000

คา นัง ือเรียน
คาอา ารกลางวัน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาอุปกรณการเรียน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

0

0

186,900

158,340

3,283,162

4,815,108

5,745,745

5,198,850

0

404,000

0

0

รวมค่าวัสดุ

0

404,000

0

0

0

รวมงบดาเนินงาน

3,283,162

5,219,108

5,745,745

5,198,850

5,198,850

รวมงานระดับมัธยมศึกษา

9,091,384

16,616,336.1

17,433,953

20,936,150

20,397,710

348,096.76

2,022,851.53

1,341,871.5

0

0 %

0

โครงการจ้างเ มางานรักษาความปลอดภัย
โรงเรียนเทศบาล

0

0

0

672,000

0 %

672,000

โครงการจ้างเ มาทาความ ะอาด (นักการ
ภารโรง)

0

0

0

756,000

0 %

756,000

โครงการจ้างเ มาบุคคลปฏิบัติ น้าที่งาน
บันทึกข้อมล

0

0

0

30,000

300 %

120,000

492,033

358,890

740,640

700,000

-50 %

350,000

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2563
158,340
5,198,850

ค่าวัสดุ
วั ดุการศึกษา

0 %

0

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในโครงการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการและแ ดงผลงานนักเรียนกลุม
โรงเรียนเทศบาลระดับภาคและระดับ
ประเทศ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาใช้จายในโครงการจัดนิทรรศการและ
แขงขันทักษะทางวิชาการ

235,085

288,795

253,900

61,000

227.87 %

200,000

คาใช้จายในโครงการอบรม ัมมนาพัฒนา
ความร้ทางวิชาการและทัศนศึกษาดงานของ
พนักงาน ครเทศบาล ศนยพัฒนาเด็กเล็ก
คร อนศา นาและบุคลากรทางศึกษา

313,210

0

0

0

0 %

0

0

0

83,280

0

0 %

0

โครงการจัดการเรียนร้ภาษาตางประเทศ
ประชาคมอาเซียน (ภาษาจีน)

1,455,000

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดการเรียนร้ภาษาตางประเทศ
ากล (ภาษาจีน)

0

2,104,822.6

0

3,600,000

0 %

3,600,000

โครงการจัดการเรียนร้ภาษาตางประเทศ
ากล (ภาษาาจีน)

0

0

2,227,512.62

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมคร อนภาษาตางประเทศ

0

199,100

0

0

0 %

0

1,939,600

1,960,812.95

3,037,984.18

0

0 %

0

โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ังกัด
โรงเรียนเทศบาล

81,800

76,715

37,700

50,000

0 %

50,000

โครงการ งเ ริมและพัฒนาการจัดการเรียน
การ อนในโรงเรียนเทศบาล

0

0

0

9,216,000

0 %

9,216,000

คาใช้จายในโครงการอบรม ัมมนาพัฒนา
ความร้ทางวิชาการและศึกษาดงานของ
พนักงาน พนักงานครเทศบาล ศนยพัฒนา
เด็กเล็ก คร อนศา นาและบุคลากรทาง
ศึกษา

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน
เทศบาลและศนยพัฒนาเด็กเล็ก
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการอนุบาล ร้าง รรค

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

149,730

135,880

105,475

20,000

150 %

50,000

46,850

0

0

0

0 %

0

5,061,404.76

7,147,867.08

7,828,363.3

15,105,000

วั ดุกอ ร้าง

0

14,113

0

0

0 %

0

วั ดุกีฬา

0

96,000

2,050

0

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

0

110,113

2,050

0

0

รวมงบดาเนินงาน

5,061,404.76

7,257,980.08

7,830,413.3

15,105,000

15,014,000

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

5,061,404.76

7,257,980.08

7,830,413.3

15,105,000

15,014,000

รวมแผนงานการศึกษา

123,761,303.16

157,457,235.23

154,118,015.87

195,359,760

218,087,470

เงินเดือนพนักงาน

897,837

1,243,183

744,180

1,221,940

0.5 %

1,228,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

205,221

114,120

40,240

101,640

8.23 %

110,000

80,700

85,200

29,200

85,200

0 %

85,200

432,000

432,000

432,000

432,000

0 %

432,000

48,000

48,000

48,000

48,000

0 %

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,663,758

1,922,503

1,293,620

1,888,780

1,903,280

รวมงบบุคลากร

1,663,758

1,922,503

1,293,620

1,888,780

1,903,280

โครงการอบรมผ้ อนคัมภีรกุรอานในเขต
เทศบาล
รวมค่าใช้สอย

15,014,000

ค่าวัสดุ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

205,000

185,000

210,000

0 %

210,000

คาเชาบ้าน

0

0

0

30,000

0 %

30,000

33,000

66,700

20,200

60,000

0 %

60,000

33,000

271,700

205,200

300,000

51,997.2

11,342.42

7,139.04

0

0 %

0

0

0

0

50,000

-60 %

20,000

38,621

96,904

47,649

80,000

-25 %

60,000

11,677.76

9,270

85,784.87

230,000

-78.26 %

50,000

102,295.96

117,516.42

140,572.91

360,000

26,386

30,031.35

30,312

80,000

-25 %

60,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

7,920

8,400

18,840

20,000

0 %

20,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

3,200

12,800

107

30,000

0 %

30,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

62,472.69

61,053.58

64,304.58

100,000

0 %

100,000

20,790

34,440

34,620

50,000

0 %

50,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

300,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

130,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

วั ดุคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
วั ดุอื่น

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

0

0

0

5,000

120,768.69

146,724.93

148,183.58

285,000

137,301.82

132,081.92

136,548.79

210,000

-4.76 %

200,000

14,292.77

13,042.45

11,728.61

20,000

0 %

20,000

คาบริการโทรศัพท

8,007.2

8,081.5

5,697.92

12,000

-16.67 %

10,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

8,859.6

9,401.02

9,995.88

11,200

7.14 %

12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

168,461.39

162,606.89

163,971.2

253,200

242,000

รวมงบดาเนินงาน

424,526.04

698,548.24

657,927.69

1,198,200

937,000

เก้าอี้พลา ติก

0

0

0

30,000

-100 %

0

เครื่องโทร าร

0

0

0

18,000

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศ

0

0

0

0

100 %

23,000

โตะพับอเนกประ งค

0

0

20,000

0

0 %

0

โตะพับอเนกประ งค น้า แตนเล

0

0

31,000

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

0 %

ปี 2563
5,000
265,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายพร้อมลาโพงแบบเคลื่อนที่
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร

0

16,000

0

0

100 %

34,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED ขาว
ดา

0

0

0

0

100 %

5,200

เครื่องพิมพเลเซอร

0

3,300

0

0

0 %

0

49,945.96

23,680.96

33,352.63

0

0 %

0

0

0

0

40,000

-50 %

20,000

49,945.96

42,980.96

84,352.63

88,000

150,000

0

0

0

0 %

0

0

1,520,000

0

0

0 %

0

0

25,200

0

10,000

0 %

10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

150,000

1,545,200

0

10,000

10,000

รวมงบลงทุน

199,945.96

1,588,180.96

84,352.63

98,000

97,200

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

87,200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
โครงการกอ ร้างตอเติม ้องน้าชั้นลาง
พร้อมปรับปรุง ้องน้าชั้นบนกอง าธารณ
ุขและ ิ่งแวดล้อม
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปการ
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประ งค
ภายในบริเวณฌาปน ถานเทศบาลเมือง ุ
ไ งโก-ลก
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

2,288,230

4,209,232.2

2,035,900.32

3,184,980

2,937,480

580,150

308,640

330,060

412,480

89.33 %

780,960

17,280

0

0

10,000

0 %

10,000

0

11,517

18,000

18,000

0 %

18,000

324,000

323,100

311,806.45

324,000

0 %

324,000

36,000

35,900

34,645

36,000

0 %

36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

957,430

679,157

694,511.45

800,480

1,168,960

รวมงบบุคลากร

957,430

679,157

694,511.45

800,480

1,168,960

0

120,000

117,500

180,000

0 %

180,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

30,000

0

23,600

30,000

0 %

30,000

คาเชาบ้าน

36,000

42,000

42,000

49,700

-1.01 %

49,200

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

14,365

5,300

7,930

20,000

0 %

20,000

80,365

167,300

191,030

279,700

1,814,447.23

2,486,608.72

2,607,042.84

0

0 %

0

0

0

0

1,098,200

5 %

1,153,110

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

รวมค่าตอบแทน

279,200

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาเชาที่ดินของการรถไฟ (ตลาดรถไฟ)
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาใช้จายในการจ้างเ มาบุคคลภายนอก
ดาเนินการดแลตลาด

0

0

0

936,000

0 %

936,000

คาใช้จายในการจ้างเ มาบุคคลภายนอก
ดาเนินการดแลอาคารศนยอา าร

0

0

0

701,160

12.96 %

792,000

0

0

0

116,100

-100 %

0

962,695

974,818

643,525

870,000

3.45 %

900,000

คาใช้จายตามโครงการถนนคนเดิน

99,750

74,100

112,350

130,000

-7.69 %

120,000

คาใช้จายตามโครงการรักษแมน้าโก-ลก

39,786

148,580

149,060

0

0 %

0

คาใช้จายตามโครงการลดคัดแยกขยะมล
ฝอย

0

0

189,080

200,000

0 %

200,000

คาใช้จายตามโครงการ งเ ริมและพัฒนา
งาน ุขาภิบาลอา าร พัฒนาแผงลอย
จา นายอา ารใ ้ถก ลัก ุขาภิบาล

102,000

109,825

105,825

0

100 %

116,100

คาใช้จายตามโครงการอบรมจัดระเบียบผ้
ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายตอ
ุขภาพ

26,100

13,600

18,600

13,600

47.06 %

20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

24,063

1,920

2,165

30,000

0 %

30,000

0

0

59,739

60,000

0 %

60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายโครงการ งเ ริมและพัฒนางาน
ุขาภิบาลอา าร พัฒนาแผงลอย จา นาย
อา ารใ ้ถก ลัก ุขาภิบาล
คาใช้จายจัดงานเทศกาลอา ารจานเด็ด

คาใช้จายในโครงการพัฒนาตลาด ดนาซื้อ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาใช้จายในโครงการอบรมด้าน าธารณ ุข
ในกลุมตาง ๆ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

48,880

59,970

0

0

0 %

0

0

0

0

10,000

0 %

10,000

3,117,721.23

3,869,421.72

3,887,386.84

4,165,060

0

0

0

5,000

0 %

5,000

4,840

18,900

34,690

35,000

0 %

35,000

0

0

0

10,000

0 %

10,000

5,740

0

0

10,000

0 %

10,000

10,580

18,900

34,690

60,000

คาไฟฟ้า

317,902.68

447,480.29

655,203.15

650,000

7.69 %

700,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

105,300.86

130,917.2

229,002.72

220,000

27.27 %

280,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

423,203.54

578,397.49

884,205.87

870,000

980,000

รวมงบดาเนินงาน

3,631,869.77

4,634,019.21

4,997,312.71

5,374,760

5,656,410

ต้เ ล็กเก็บเอก าร

0

0

10,500

0

0 %

0

โตะพร้อมเก้าอี้

0

0

0

3,500

-100 %

0

0

16,000

0

16,000

-100 %

0

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

4,337,210

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย
วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

60,000

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

0

3,300

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ

0

0

0

4,300

-100 %

0

0

0

0

30,000

0 %

30,000

0

19,300

10,500

53,800

0

5,795,000

0

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

5,795,000

0

0

0

รวมงบลงทุน

0

5,814,300

10,500

53,800

30,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

4,589,299.77

11,127,476.21

5,702,324.16

6,229,040

6,855,370

452,400

458,880

243,270

461,520

70.31 %

786,000

8,400

8,400

700

8,400

0 %

8,400

42,000

42,000

3,500

42,000

-52.38 %

20,000

324,000

324,000

324,000

324,000

33.33 %

432,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปการ
โครงการปรับปรุงศนยอา ารเทศบาลเมือง
ุไ งโก-ลก (เพิ่มเติม)

0 %

0

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
33.33 %

ปี 2563

36,000

36,000

36,000

36,000

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

862,800

869,280

607,470

871,920

1,294,400

รวมงบบุคลากร

862,800

869,280

607,470

871,920

1,294,400

12,000

132,000

135,500

234,000

12.82 %

264,000

คาเชาบ้าน

0

0

0

32,600

39.88 %

45,600

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0

0

0

10,000

0 %

10,000

12,000

132,000

135,500

276,600

8,185.5

0

0

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

คาใช้จายในการจ้างเ มาบุคคลภายนอก
ดแลอาคารกัก ัตว

0

0

0

108,000

266.67 %

396,000

คาใช้จาย า รับ ารวจข้อมลจานวน ัตว
และขึ้นทะเบียน ัตวตามโครงการ ัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ ุนัข
บ้าฯ

0

0

0

0

100 %

15,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

รวมค่าตอบแทน

319,600

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาใช้จาย า รับ ารวจข้อมล ัตว และขึ้น
ทะเบียน ัตว ตามโครงการ ัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษ ุนัขบ้าฯ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

15,000

-100 %

0

0

24,880

29,765

0

0 %

0

8,879

20,706

21,570

30,000

0 %

30,000

คาใช้จายในการรณรงคป้องกันโรคพิษ ุนัข
บ้า ตามโครงการ ัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ ุนัขบ้าฯ

0

0

0

180,000

-16.67 %

150,000

คาใช้จายในการอบรมทางด้าน าธารณ ุข
ในกลุมตาง ๆ

79,255

79,840

79,990

0

0 %

0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอ
ประจาถิ่นในชุมชน

28,080

0

0

0

0 %

0

2,880

1,350

0

10,000

0 %

10,000

127,279.5

126,776

131,325

353,000

วั ดุ านักงาน

8,104

9,811

6,641

50,000

-60 %

20,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

3,780

0

0

5,000

0 %

5,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

3,200

0

0

30,000

-33.33 %

20,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

7,262.83

3,036.68

1,931.34

10,000

0 %

10,000

136,611.74

97,849.26

137,198.06

160,000

-37.5 %

100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายตามโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคติดตอประจาถิ่นในชุมชน
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

611,000

ค่าวัสดุ

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
วั ดุการเกษตร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

108,000

0 %

108,000

3,000

10,000

10,000

10,000

0 %

10,000

10,280

11,450

8,660

15,000

0 %

15,000

172,238.57

132,146.94

164,430.4

388,000

2,061.48

1,933.37

1,521.72

4,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

2,061.48

1,933.37

1,521.72

4,000

4,000

รวมงบดาเนินงาน

313,579.55

392,856.31

432,777.12

1,021,600

1,222,600

0

0

0

3,500

-100 %

0

12,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

53,500

-100 %

0

0

9,400

0

0

100 %

9,400

เครื่องคอมพิวเตอร

0

0

0

16,000

-100 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ

0

0

0

4,300

-100 %

0

วั ดุโฆษณาและเผยแพร
วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

288,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท

0 %

4,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
โตะพร้อมเก้าอี้
ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือการแพทย
เครื่องวัดความดันโล ิต
ชุดอุปกรณยิงยา ลบ า รับ ัตว
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
ต้เย็น
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

0

0

0

20,000

0 %

20,000

รวมค่าครุภัณฑ์

12,000

9,400

0

97,300

29,400

รวมงบลงทุน

12,000

9,400

0

97,300

29,400

420,000

420,000

560,000

0

0 %

0

เงินอุด นุน า รับการดาเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข

0

0

0

560,000

3.57 %

580,000

เงินอุด นุน า รับ นับ นุนการดาเนินงาน
ของอา า มัคร าธารณ ุขประจา มบ้าน

0

0

0

420,000

3.57 %

435,000

รวมเงินอุดหนุน

420,000

420,000

560,000

980,000

1,015,000

รวมงบเงินอุดหนุน

420,000

420,000

560,000

980,000

1,015,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข

1,608,379.55

1,691,536.31

1,600,247.12

2,970,820

3,561,400

รวมแผนงานสาธารณสุข

8,485,909.32

17,028,244.72

9,338,471.6

12,384,840

13,354,250

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

765,060

781,980

947,760

1,104,200

13.76 %

1,256,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

16,200

16,200

16,200

63,200

-60.44 %

25,000

เงินประจาตาแ นง

13,500

18,000

18,000

18,000

0 %

18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

794,760

816,180

981,960

1,185,400

1,299,100

รวมงบบุคลากร

794,760

816,180

981,960

1,185,400

1,299,100

0

60,000

80,000

90,000

0 %

90,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

13,440

14,700

0

0

100 %

15,000

คาเชาบ้าน

36,000

36,000

36,000

36,000

66.67 %

60,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

11,000

25,000

0

0

100 %

20,000

60,440

135,700

116,000

126,000

0

0

32,726

70,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

รวมค่าตอบแทน

185,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

-14.29 %

60,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพผ้พิการ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2563

0

0

0

50,000

50,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

32,726

120,000

110,000

รวมงบดาเนินงาน

60,440

135,700

148,726

246,000

295,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

855,200

951,880

1,130,686

1,431,400

1,594,100

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

855,200

951,880

1,130,686

1,431,400

1,594,100

1,322,480

1,453,566.67

1,670,940

1,671,800

-19.63 %

1,343,700

129,720

129,720

129,720

113,240

0 %

113,240

80,700

85,200

85,200

85,200

-21.13 %

67,200

324,000

324,000

324,000

324,000

0 %

324,000

36,000

36,000

36,000

36,000

0 %

36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,892,900

2,028,486.67

2,245,860

2,230,240

1,884,140

รวมงบบุคลากร

1,892,900

2,028,486.67

2,245,860

2,230,240

1,884,140

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

195,000

210,000

210,000

-14.29 %

180,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาเชาบ้าน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

100,500

89,500

94,000

60,000

20 %

72,000

48,380

28,370

41,240

40,000

0 %

40,000

148,880

312,870

345,240

320,000

194,473

95,899.1

193,999.68

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

12,000

0 %

12,000

คาเชาที่ดินของการรถไฟ

0

0

0

150,000

0 %

150,000

คาใช้จายในการจ้างเ มาทาความ ะอาด

0

0

0

108,000

0 %

108,000

0

0

0

70,000

-14.29 %

60,000

8,020

0

0

0

0 %

0

15,445.8

19,830

8,000

70,000

0 %

70,000

217,938.8

115,729.1

201,999.68

410,000

วั ดุ านักงาน

48,665

49,048

58,197

100,000

0 %

100,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

11,364

18,380

12,210

20,000

0 %

20,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0

0

9,630

20,000

0 %

20,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

43,751.1

54,675.6

53,679.9

100,000

0 %

100,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

0

1,000

0 %

1,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

302,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

400,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
วั ดุคอมพิวเตอร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

33,950

32,300

37,890

50,000

137,730.1

154,403.6

171,606.9

291,000

254,438.88

219,512.85

210,470.68

270,000

0 %

270,000

คาบริการโทรศัพท

2,823.84

2,604.28

2,378.61

15,000

0 %

15,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

9,674.18

17,847.6

17,847.6

18,000

0 %

18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

266,936.9

239,964.73

230,696.89

303,000

303,000

รวมงบดาเนินงาน

771,485.8

822,967.43

949,543.47

1,324,000

1,296,000

เก้าอี้

0

1,300

0

0

0 %

0

เก้าอี้ทางาน

0

0

0

8,700

-100 %

0

เครื่องถายเอก าร

0

120,000

0

0

0 %

0

ต้ไม้

0

1,500

0

0

0 %

0

ต้เ ล็ก

0

14,400

7,600

7,600

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร

0

22,000

44,000

44,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก

0

16,000

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึก
(inkjet)

0

0

7,700

0

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

0 %

ปี 2563
50,000
291,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

0

6,200

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก

0

8,500

0

0

0 %

0

เครื่อง ารองไฟ

0

6,000

5,600

0

0 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้า

0

0

0

5,000

-100 %

0

38,514.52

18,501.37

27,535

0

0 %

0

0

0

0

100,000

0 %

100,000

รวมค่าครุภัณฑ์

38,514.52

214,401.37

92,435

165,300

100,000

รวมงบลงทุน

38,514.52

214,401.37

92,435

165,300

100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2,702,900.32

3,065,855.47

3,287,838.47

3,719,540

3,280,140

953,164.35

1,078,325.66

1,533,800.32

2,808,600

20.41 %

3,381,840

36,167

33,960

33,960

66,560

0 %

66,560

เงินประจาตาแ นง

0

0

0

18,000

100 %

36,000

คาจ้างลกจ้างประจา

3,516,500

3,076,020

2,771,319

2,067,100

-24.36 %

1,563,500

11,982

19,296

24,728

30,000

0 %

30,000

3,645,163.61

3,783,353.23

3,601,193.42

4,536,000

4.76 %

4,752,000

370,901

420,366

400,110

504,000

4.76 %

528,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

8,533,877.96

8,411,320.89

8,365,110.74

10,030,260

10,357,900

รวมงบบุคลากร

8,533,877.96

8,411,320.89

8,365,110.74

10,030,260

10,357,900

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของลกจ้างประจา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

1,577,500

1,520,000

1,890,000

-1.59 %

1,860,000

575,640

265,160

21,920

120,000

250 %

420,000

0

40,600

58,300

166,600

22.45 %

204,000

57,583.75

36,051.75

48,083.5

100,000

0 %

100,000

633,223.75

1,919,311.75

1,648,303.5

2,276,600

19,793.87

16,947

7,957.16

0

0 %

0

0

0

0

100,000

100 %

200,000

720

4,000

87,963.62

70,000

-57.14 %

30,000

18,708.6

15,531.9

39,160

425,000

-29.41 %

300,000

39,222.47

36,478.9

135,080.78

595,000

362,725

242,010

139,767

680,000

-85.29 %

100,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

1,164,020

1,042,003

941,412

1,100,000

-9.09 %

1,000,000

วั ดุกอ ร้าง

979,376.8

1,312,116

700,857

1,357,000

1.69 %

1,380,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

108,190

30,441.78

87,709.23

100,000

0 %

100,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

260,311.74

279,878.75

333,391.97

500,000

0 %

500,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

2,584,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

530,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

1,198.4

0

0

2,500

0 %

2,500

1,700

0

2,640

3,000

0 %

3,000

รวมค่าวัสดุ

2,877,521.94

2,906,449.53

2,205,777.2

3,742,500

3,085,500

รวมงบดาเนินงาน

3,549,968.16

4,862,240.18

3,989,161.48

6,614,100

6,199,500

ผ้าเต็นท

0

0

170,000

0

0 %

0

ผ้าเต็นทกระโจม

0

0

87,000

0

0 %

0

ผ้าเต้นทโค้ง

0

0

78,000

0

0 %

0

0

1,255,000

0

0

0 %

0

2,855,000

0

0

0

0 %

0

0

57,500

0

0

0 %

0

0

0

0

5,900

-100 %

0

0

0

0

733,000

-100 %

0

240,000

0

0

0

0 %

0

วั ดุเครื่องแตงกาย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถบรรทุก 6 ล้อ
รถยนตบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซอม
ไฟฟ้า
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ครุภัณฑโรงงาน
ต้เชื่อมไฟฟ้า
ครุภัณฑอื่น
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
ผ้าเต็นท
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

314,673.86

391,092.32

255,276.24

0

0 %

0

0

0

0

67,000

646.27 %

500,000

3,409,673.86

1,703,592.32

590,276.24

805,900

โครงการกอ ร้างทอเ ลี่ยมฐานแผ ถนน
ประชาวิวัฒน ซอย 4 ( ลังวัดทานเอียด บ้านเอื้ออาทร)

0

0

0

4,678,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างและปรับปรุงระบบระบาย
น้า ถนนประชาวิวัฒน ซอย 4

0

0

0

199,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างและปรับปรุงระบบระบาย
น้า ถนนประชาวิวัฒน ซอย 8

0

0

0

60,000

-100 %

0

475,000

0

0

10,298 7,668.21 %

800,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

475,000

0

0

4,947,298

800,000

รวมงบลงทุน

3,884,673.86

1,703,592.32

590,276.24

5,753,198.38

1,300,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

500,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

63,017.66

671,408.58

17,426.76

0

0 %

0

0

0

0

259,702

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

63,017.66

671,408.58

17,426.76

259,702

0

รวมงบเงินอุดหนุน

63,017.66

671,408.58

17,426.76

259,701.62

0

รวมงานไฟฟ้าถนน

16,031,537.64

15,648,561.97

12,961,975.22

22,657,260

17,857,400

437,760

456,600

471,660

629,000

6.36 %

669,000

26,280

26,280

26,280

50,000

0 %

50,000

1,122,120

1,122,840

1,197,405

1,284,300

2.9 %

1,321,500

9,412

12,864

16,881

36,000

0 %

36,000

1,287,562.94

1,226,917.71

1,275,150.02

1,296,000

0 %

1,296,000

112,334

136,309

141,668

144,000

0 %

144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,995,468.94

2,981,810.71

3,129,044.02

3,439,300

3,516,500

รวมงบบุคลากร

2,995,468.94

2,981,810.71

3,129,044.02

3,439,300

3,516,500

0

530,000

540,000

570,000

เงินอุด นุน วนราชการ

งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
คาจ้างลกจ้างประจา
เงินเพิ่มตาง ๆของลกจ้างประจา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 %

570,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

140,640

103,020

0

140,000

0 %

140,000

62,189

10,432

3,550

50,000

0 %

50,000

202,829

643,452

543,550

760,000

2,649,483.87

3,743,906.5

3,707,677.42

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

คาใช้จายในการจ้างเ มาดแลรักษาความ
ะอาด

0

0

0

108,000

0 %

108,000

คาใช้จายในการจ้างเ มารักษาความ
ปลอดภัย

0

0

0

1,176,000

0 %

1,176,000

คาใช้จายในการจ้างเ มาเอกชนดแลรักษา
วน าธารณะของเทศบาล

0

0

0

2,803,600

0 %

2,803,600

0

0

0

5,000

0 %

5,000

15,463.95

6,470

9,870

30,000

233.33 %

100,000

2,664,947.82

3,750,376.5

3,717,547.42

4,132,600

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

98,220

11,460

80,300

100,000

0 %

100,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

9,150

9,400

4,850

22,000

-18.18 %

18,000

118,990

114,168

67,515

150,000

0 %

150,000

24,100

16,420

14,290

50,000

0 %

50,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

760,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

4,202,600

ค่าวัสดุ

วั ดุกอ ร้าง
วั ดุยานพา นะและขน ง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

54,116.79

56,459.33

79,557.02

100,000

0 %

100,000

0

0

0

2,500

0 %

2,500

199,860

269,150

204,690

350,000

-42.86 %

200,000

3,000

3,000

0

3,000

0 %

3,000

507,436.79

480,057.33

451,202.02

777,500

1,809,795.78

1,333,307

1,487,685.31

2,130,000

0 %

2,130,000

278,197.32

249,960.95

233,836.76

300,000

0 %

300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

2,087,993.1

1,583,267.95

1,721,522.07

2,430,000

2,430,000

รวมงบดาเนินงาน

5,463,206.71

6,457,153.78

6,433,821.51

8,100,100

8,016,100

เครื่องตัดแตงพุมไม้

0

0

35,000

0

100 %

35,000

เครื่องตัด ญ้า

0

0

38,000

0

100 %

28,500

8,360

12,430

9,830

0

0 %

0

0

0

0

100,000

0 %

100,000

8,360

12,430

82,830

100,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย
วั ดุการเกษตร
วั ดุเครื่องแตงกาย
รวมค่าวัสดุ

623,500

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

163,500
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง

36,200

29,000

0

400,000

100 %

800,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,200

29,000

0

400,000

800,000

รวมงบลงทุน

44,560

41,430

82,830

500,000

963,500

รวมงานสวนสาธารณะ

8,503,235.65

9,480,394.49

9,645,695.53

12,039,400

12,496,100

0

0

0

37,200

410.22 %

189,800

1,352,261

898,980

949,671

762,500

5.68 %

805,800

1,280

4,284

8,007

45,850

-78.19 %

10,000

14,683,029.36

13,656,514.31

13,813,448.14

13,870,000

0.45 %

13,932,000

122,973.68

1,517,368.67

1,534,811.68

1,560,000

-0.77 %

1,548,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

16,159,544.04

16,077,146.98

16,305,937.82

16,275,550

16,485,600

รวมงบบุคลากร

16,159,544.04

16,077,146.98

16,305,937.82

16,275,550

16,485,600

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
คาจ้างลกจ้างประจา
เงินเพิ่มตาง ๆของลกจ้างประจา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

3,919,083

3,962,262

4,020,000

-0.75 %

3,990,000

778,760

874,600

904,520

1,050,000

-23.81 %

800,000

0

0

12,000

25,000

-20 %

20,000

778,760

4,793,683

4,878,782

5,095,000

1,731,212.91

2,156,274.15

2,117,596.81

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

คาใช้จายในการจ้างเ มาบุคคลภายนอก
ดาเนินการขนย้ายและฝังกลบขยะ

0

0

0

3,000,000

0 %

3,000,000

คาใช้จายในการจ้างเ มาบุคคลภายนอก
ดแลจัดการบอน้าบาบัดปฏิกล

0

0

0

216,000

-100 %

0

คาใช้จายในการจ้างเ มาบุคคลภายนอก
ดแลจัดการบอบาบัดปฏิกล

0

0

0

0

100 %

108,000

คาใช้จายในการจ้างเ มาบุคคลภายนอก
รักษาความ ะอาดภายในชุมชน

0

0

0

1,620,000

0 %

1,620,000

83,373.76

82,113.01

83,895.96

1,250,000

-20 %

1,000,000

1,814,586.67

2,238,387.16

2,201,492.77

6,096,000

304,960

190,680

504,500

475,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

4,810,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

5,738,000

ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

-31.58 %

325,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

วั ดุกอ ร้าง

102,205

77,604

91,741

200,000

-50 %

100,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

327,120

388,696

336,439.35

525,000

-23.81 %

400,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

1,727,907.91

1,882,979.41

2,057,216.46

2,320,000

0 %

2,320,000

99,710

98,745

138,970

340,000

-55.88 %

150,000

0

0

0

10,000

-50 %

5,000

139,200

50,240

115,000

150,000

0 %

150,000

2,701,102.91

2,688,944.41

3,243,866.81

4,020,000

80,758.15

45,060.45

64,642.68

84,000

-4.76 %

80,000

22,162.6

40,675.3

64,947.77

48,000

-16.67 %

40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

102,920.75

85,735.75

129,590.45

132,000

120,000

รวมงบดาเนินงาน

5,397,370.33

9,806,750.32

10,453,732.03

15,343,000

14,118,000

รถบรรทุกขยะมลฝอย แบบอัดท้าย

0

3,790,000

0

0

100 %

2,200,000

รถยนตบรรทุกขยะแบบอัดท้าย

0

0

3,790,000

0

0 %

0

รถยนตบรรทุกแบบกระบะเทท้าย

0

0

0

1,980,000

-100 %

0

เครื่องบดวัตถุดิบ

0

0

0

0

100 %

79,000

เครื่องพน มอกควัน

0

59,000

0

0

100 %

59,000

วั ดุการเกษตร
วั ดุโฆษณาและเผยแพร
วั ดุเครื่องแตงกาย
รวมค่าวัสดุ

3,450,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

ครุภัณฑการเกษตร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
เครื่องตัด ญ้า

9,500

0

0

0

100 %

9,500

788,674.58

426,833.49

990,300.49

0

0 %

0

0

0

0

50,000

-60 %

20,000

798,174.58

4,275,833.49

4,780,300.49

2,030,000

0

410,000

0

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

410,000

0

0

0

รวมงบลงทุน

798,174.58

4,685,833.49

4,780,300.49

2,030,000

2,367,500

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

22,355,088.95

30,569,730.79

31,539,970.34

33,648,550

32,971,100

216,000

216,000

180,000

216,000

0 %

216,000

24,000

24,000

20,000

24,000

0 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

240,000

240,000

200,000

240,000

240,000

รวมงบบุคลากร

240,000

240,000

200,000

240,000

240,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

2,367,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
โครงการกอ ร้างและปรับปรุงอาคารซอม
บารุง บริเวณศนยกาจัดขยะมลฝอย

0 %

0

งานบาบัดนาเสีย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

60,000

50,000

60,000

0

60,000

50,000

60,000

0

0

0

20,000

0

0

0

20,000

12,500

247,289

92,502

100,000

รวมค่าวัสดุ

12,500

247,289

92,502

100,000

100,000

รวมงบดาเนินงาน

12,500

307,289

142,502

180,000

180,000

0

0

0

0

100 %

18,000

0

0

0

10,000

0 %

10,000

0

0

0

10,000

รวมค่าตอบแทน

0 %

60,000
60,000

ค่าใช้สอย
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

0 %

20,000
20,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกอ ร้าง

0 %

100,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑโรงงาน
เครื่องตัดเ ล็ก
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

28,000

วันที่พิมพ : 12/9/2562 10:25:13

น้า : 69/88

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง

0

0

0

10,000

0 %

10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

10,000

10,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

20,000

38,000

รวมงานบาบัดนาเสีย

252,500

547,289

342,502

440,000

458,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

49,845,262.56

59,311,831.72

57,777,981.56

72,504,750

67,062,740

1,130,520

1,133,240

1,422,760

1,645,700

14.69 %

1,887,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

90,050

206,190

125,680

132,700

-8.59 %

121,300

เงินประจาตาแ นง

80,700

85,200

85,200

85,200

0 %

85,200

540,000

540,000

702,466.04

756,000

0 %

756,000

60,000

60,000

78,052.22

84,000

0 %

84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,901,270

2,024,630

2,414,158.26

2,703,600

2,934,000

รวมงบบุคลากร

1,901,270

2,024,630

2,414,158.26

2,703,600

2,934,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

240,000

325,000

360,000

0 %

360,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

15,000

0 %

15,000

คาเชาบ้าน

44,000

16,000

4,000

41,900

71.84 %

72,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

36,000

36,000

40,370

34,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

25,000

80,000

292,000

369,370

450,900

0

98,129.03

103,424.77

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

118,000

-57.63 %

50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนา
ตรี

0

0

0

0

100 %

70,000

15,240

8,640

94,645.6

60,000

150 %

150,000

0

0

93,305

0

0 %

0

156,380

0

0

0

100 %

200,000

0

0

100,000

100,000

250 %

350,000

เงินชวยเ ลือบุตร
รวมค่าตอบแทน

472,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการจัดการแขงกีฬาชุมชน ัมพันธต้าน
ภัยยาเ พติด
โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชน ัมพันธ
ต้านภัยยาเ พติด
โครงการจัดงานเมาลิด ัมพันธ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการจัดงาน ืบ านวัฒนธรรมมลาย ุไ
งโก-ลก

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

841,530

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานอาซรอ ัมพันธ

0

0

99,140

250,000

-40 %

150,000

โครงการจัดงานฮารีรายอ

0

0

0

0

100 %

600,000

โครงการจัดทาแผนชุมชน

42,071

57,890

0

0

100 %

100,000

โครงการจ้างเ มาบุคคลภายนอกดาเนิน
การดแลกอง วั ดิการ ังคมและศนยเรียนร้
ผ้ งอายุ

0

0

0

0

100 %

108,000

โครงการถนน ายวัฒนธรรม

0

0

0

150,000

-100 %

0

โครงการเทศบาลพบประชาชน

0

0

0

0

100 %

100,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก
เยาวชน

0

65,530

35,950

50,200

99.2 %

100,000

โครงการฝึกอบรมและจัดเก็บข้อมลพื้นฐาน

84,420

0

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดงานของ
กลุมพลังมวลชนตาง ๆ

170,744

803,820

494,418

182,830

408.67 %

930,000

0

0

25,980

61,740

-100 %

0

โครงการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญ าความ
ยากจนตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง

200,105

244,680

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญ าความ
ยากจนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0

0

0

0

100 %

680,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนา
ตรี
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญ าความ
ยากจนตาม ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

142,611

555,830

-100 %

0

198,670

172,060

192,950

200,000

0 %

200,000

โครงการ งเ ริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

16,316

73,271

0

100,000

0 %

100,000

โครงการ ืบ านวัฒนธรรมไทย - มาเลเซีย

0

0

0

700,000

-100 %

0

โครงการ ืบ านวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย

0

0

799,000

0

0 %

0

36,555

23,350

8,987

110,000

-72.73 %

30,000

1,762,031

1,547,370.03

2,190,411.37

2,638,600

43,641

75,168

137,192

126,000

-36.51 %

80,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

3,372

0

1,632

5,000

0 %

5,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

4,860

6,000

5,615

10,000

-40 %

6,000

วั ดุกอ ร้าง

3,430

13,910

861

10,000

0 %

10,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0

0

2,000

20,000

-50 %

10,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

43,945.47

52,970.19

65,178.15

90,000

0 %

90,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

0

2,000

0 %

2,000

21,870

49,705

54,360

95,000

-68.42 %

30,000

121,118.47

197,753.19

266,838.15

358,000

51,146.44

44,698.68

50,157.55

57,000

โครงการ งเ ริมการปฏิบัติศา นกิจใน
เดือนรอมฎอน

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

3,918,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

233,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

5.26 %

60,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

6,439.78

2,311.2

2,311.2

5,000

200 %

15,000

คาบริการโทรศัพท

5,145.63

5,893.63

5,835.78

12,000

0 %

12,000

7,575.6

7,575.6

7,575.6

13,000

0 %

13,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

70,307.45

60,479.11

65,880.13

87,000

100,000

รวมงบดาเนินงาน

2,033,456.92

2,097,602.33

2,892,499.65

3,534,500

4,723,000

เครื่องโทร าร

0

14,600

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ

0

0

44,000

0

0 %

0

ชุดรับแขก

0

0

12,000

0

0 %

0

โตะคอมพิวเตอร

0

0

0

7,200

-100 %

0

โตะพร้อมเก้าอี้ทางาน

0

0

36,000

0

0 %

0

โตะอเนกประ งค

0

0

40,000

0

0 %

0

วานชนิดแทนเจาะ

0

0

8,500

0

0 %

0

วานชนิดมือถือ

0

0

2,500

0

0 %

0

0

48,400

0

0

0 %

0

0

0

7,800

0

0 %

0

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑกอ ร้าง

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
เครื่องขยายเ ียงโฆษณาติดรถยนต
ครุภัณฑโรงงาน
เครื่องเจียรชนิดมอเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เครื่องเจียรชนิดมือถือ

0

0

5,500

0

0 %

0

เครื่องเจียรชนิดมือถือแบบ มอทาฟัน

0

0

4,200

0

0 %

0

เลื่อยฉลุชนิดแทน

0

0

7,500

0

0 %

0

49,000

0

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร

0

16,000

44,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

0

0

0

10,000

-100 %

0

6,200

3,300

6,600

0

0 %

0

เครื่อง ารองไฟ

0

3,000

5,600

0

0 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้า

0

0

0

7,500

-100 %

0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค
(Smart Card Reader)

0

0

0

2,100

-100 %

0

0

46,015.21

7,000

0

0 %

0

0

0

0

20,000

0 %

20,000

รวมค่าครุภัณฑ์

55,200

131,315.21

231,200

46,800

โครงการกอ ร้างที่ทาการชุมชนตัน ยงมะลิ

0

0

299,700

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างที่ทาการชุมชนอริศรา

0

1,383,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างศนยเรียนร้ผ้ งอายุ วน
รื่นอรุณ (เพิ่มเติม)

0

250,000

0

0

0 %

0

ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป์
เครื่องดนตรี
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการปรับปรุงกอ ร้างศนยเรียนร้ผ้ ง
อายุ วนรื่นอรุณ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

2,498,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

164,600

0

0

9,000

50,000

0 %

50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,498,000

1,633,000

308,700

50,000

214,600

รวมงบลงทุน

2,553,200

1,764,315.21

539,900

96,800

234,600

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

6,487,926.92

5,886,547.54

5,846,557.91

6,334,900

7,891,600

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6,487,926.92

5,886,547.54

5,846,557.91

6,334,900

7,891,600

0

0

0

108,000

0 %

108,000

1,042,708

1,057,799

0

0

0 %

0

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปการ
โครงการกอ ร้าง อกระจายขาวพร้อมติด
ตั้ง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้างเ มาบุคคลปฏิบัติ น้าที่งาน
บันทึกข้อมลและพัฒนาระบบ าร นเทศ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมน้อมราลึกวันคล้ายวัน
วรรคตพระบาท มเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร ม าภมิพลอดุลยเดชม าราช บรม
นาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

0

0

0

0

100 %

41,000

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ มเด็จพระ
นางเจ้า ิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกา พระราชพิธีม ามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ประจาปี 2562

0

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการจัดงานรัฐพิธีและวัน าคัญตาง ๆ

0

0

1,192,285

0

0 %

0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มเด็จพระเจ้าอย ัวม าวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกร

0

0

0

165,000

-100 %

0

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ

0

0

0

330,000

-18.18 %

270,000

โครงการจัดงานวันปิยม าราช

0

0

0

1,000

-100 %

0

โครงการจัดงานวันพอแ งชาติ

0

0

0

50,000

-20 %

40,000

โครงการจัดงานวันอนุรักษมรดกไทย

0

0

0

230,000

-100 %

0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
มเด็จพระเจ้าอย ้ว

0

0

0

0

100 %

250,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา มเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม มเด็จพระเทพ
รัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี

0

0

0

0

100 %

150,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา มเด็จ
พระนางเจ้า ิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปี ลวง

0

0

0

0

100 %

100,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา มเด็จ
พระนางเจ้า ุทิดา พัชร ุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี

0

0

0

0

100 %

100,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา มเด็จ
พระนางเจ้า ุทิดา พัชร ุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0

0

0

64,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

1,042,708

1,057,799

1,192,285

998,000

1,059,000

รวมงบดาเนินงาน

1,042,708

1,057,799

1,192,285

998,000

1,059,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

1,042,708

1,057,799

1,192,285

998,000

1,059,000

724,532.26

684,572.23

720,090.33

0

0 %

0

โครงการจ้างเ มาเอกชนดแลรักษาความ
ะอาดบริเวณโดยรอบ นามกีฬาม าราช

0

0

0

752,000

-100 %

0

โครงการจ้างเ มาเอกชนดแลรักษาความ
ะอาด นามกีฬาม าราช นามฟุตบอล
ลานคนเดิน นามเปตอง นามฟุตซอล
นาม ญ้าเทียม ้องประชุม าราชและ
อื่นๆ

0

0

0

0

100 %

988,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการการแขงขันบา เกตบอล

0

0

0

70,000

42.86 %

100,000

โครงการการแขงขันปันจัก ีลัต

0

0

0

50,000

300 %

200,000

โครงการแขงขันกีฬา - กรีฑา องคกร
ปกครอง วนท้องถิ่นแ งประเทศไทยระดับ
ภาคใต้ และระดับประเทศ

0

0

0

1,790,000

-100 %

0

โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา กลุมโรงเรียน
เทศบาลเมือง ุไ งโก-ลก

0

0

0

100,000

50 %

150,000

โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา องคกรปกครอง
วนท้องถิ่นแ งประเทศไทยระดับภาคใต้
และระดับประเทศ ประจาปี 2563

0

0

0

0

100 %

1,000,000

โครงการแขงขันกีฬาเซปักตะกร้อ

0

0

0

0

100 %

70,000

โครงการแขงขันกีฬาเปตอง

0

0

0

0

100 %

80,000

0

0

0

65,000

-100 %

0

โครงการแขงขันฟุตบอล าน ัมพันธ
เทศบาลเมือง ุไ งโก-ลก คัพ

0

0

0

0

100 %

300,000

โครงการแขงขันฟุตบอล าน ัมพันธ เทศ
บาลเมือง ุไ งโก-ลก คัพ

0

0

0

300,000

-100 %

0

โครงการแขงขันกีฬาเปตอง

วันที่พิมพ : 12/9/2562 10:25:14

น้า : 79/88

รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการแขงขันเรือยอกอง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

0

100 %

300,000

1,832,885.6

2,783,126

2,506,480

0

0 %

0

โครงการจัด งเยาวชน ประชาชน เข้ารวม
การแขงขันการประกวดในกิจกรรมตาง ๆ

0

0

0

0

100 %

200,000

โครงการจัด งเยาวชน ประชาชน เข้ารวม
การแขงขันและการประกวดในกิจกรรม
ตางๆ

0

0

0

175,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

2,557,417.86

3,467,698.23

3,226,570.33

3,302,000

3,388,000

รวมงบดาเนินงาน

2,557,417.86

3,467,698.23

3,226,570.33

3,302,000

3,388,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

2,557,417.86

3,467,698.23

3,226,570.33

3,302,000

3,388,000

โครงการจัดงาน งเ ริมด้านกีฬาและ
นันทนาการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการจัดงาน งเ ริมประเพณ ศา นา
วัฒนธรรมท้องถิ่น

1,940,372

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดงาน งเ ริมประเพณี ศา นา
วัฒนธรรมท้องถิ่น

0

1,094,395

2,237,128

0

0 %

0

โครงการบรรพชา ามเณรและบวชศีลจาริณี
ภาคฤดร้อน ประจาปี 2563

0

0

0

0

100 %

100,000

โครงการประเพณีชักพระ

0

0

0

170,000

76.47 %

300,000

โครงการประเพณีลอยกระทง

0

0

0

540,000

7.41 %

580,000

โครงการประเพณี งกรานต

0

0

0

290,000

-3.45 %

280,000

โครงการวันตรุษจีน

0

0

0

320,000

40.63 %

450,000

โครงการวันอา าฬ บชา/วันเข้าพรรษา

0

0

0

0

100 %

250,000

โครงการวันอาฬ บชา/วันเข้าพรรษา

0

0

0

250,000

-100 %

0

โครงการ งท้ายปีเกา - ต้อนรับปีใ ม

0

0

0

320,000

-100 %

0

โครงการ งท้ายปีเกา-ต้อนรับปีใ ม

0

0

0

0

100 %

350,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการอนุรักษวัฒนธรรมภมิปัญญาท้อง
ถิ่น ( มโภชศาลเจ้าแมโตะโมะ)

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2563

0

0

0

100,000

100,000

รวมค่าใช้สอย

1,940,372

1,094,395

2,237,128

1,990,000

2,410,000

รวมงบดาเนินงาน

1,940,372

1,094,395

2,237,128

1,990,000

2,410,000

4,100,000

100,000

0

0

รวมเงินอุดหนุน

4,100,000

100,000

0

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

4,100,000

100,000

0

0

0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

6,040,372

1,194,395

2,237,128

1,990,000

2,410,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

9,640,497.86

5,719,892.23

6,655,983.33

6,290,000

6,857,000

884,775.99

923,040

717,120

1,075,900

4.77 %

1,127,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

14,880

14,880

14,880

22,300

0 %

22,300

เงินประจาตาแ นง

13,500

18,000

18,000

18,000

0 %

18,000

755,677.42

756,000

756,000

756,000

0 %

756,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

0 %

0

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2563

84,000

84,000

84,000

84,000

84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,752,833.41

1,795,920

1,590,000

1,956,200

2,007,500

รวมงบบุคลากร

1,752,833.41

1,795,920

1,590,000

1,956,200

2,007,500

0

300,000

270,000

330,000

0 %

330,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

72,580

18,040

0

80,000

0 %

80,000

คาเชาบ้าน

28,000

36,000

30,000

49,000

-2.04 %

48,000

9,925

5,950

8,610

30,000

0 %

30,000

110,505

359,990

308,610

489,000

0

5,500

0

0

0 %

0

0

0

0

15,000

0 %

15,000

12,310

26,242

1,920

70,000

-28.57 %

50,000

2,950

0

1,800

5,000

0 %

5,000

15,260

31,742

3,720

90,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

488,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

70,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

49,530

25,330

7,700

50,000

0 %

50,000

วั ดุกอ ร้าง

81,910

143,670

49,640

120,000

0 %

120,000

0

0

0

2,000

0 %

2,000

รวมค่าวัสดุ

131,440

169,000

57,340

172,000

172,000

รวมงบดาเนินงาน

257,205

560,732

369,670

751,000

730,000

0

0

0

30,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

30,000

30,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

30,000

30,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

2,010,038.41

2,356,652

1,959,670

2,737,200

2,767,500

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2,010,038.41

2,356,652

1,959,670

2,737,200

2,767,500

เงินเดือนพนักงาน

0

0

0

119,200

67.11 %

199,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

0

0

0

49,200

-79.67 %

10,000

108,000

108,000

108,000

108,000

0 %

108,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

0 %

30,000

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2563

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

120,000

120,000

120,000

288,400

329,200

รวมงบบุคลากร

120,000

120,000

120,000

288,400

329,200

46,451.61

55,000

30,000

120,000

46,451.61

55,000

30,000

120,000

0

0

10,680

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

0

100 %

30,000

คาใช้จายในการจ้างเ มาบุคคลภายนอก
ดแลระบบและการจัดการโรงฆา ัตว

0

0

0

432,000

-25 %

324,000

คาใช้จายในการรณรงคป้องกันโรคพิษ ุนัข
บ้า

34,240

0

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการรณรงคป้องกันโรคพิษ ุนัข
บ้า ตามโครงการ ัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ ุนัขบ้าฯ

0

0

52,500

0

0 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

0 %

120,000
120,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาบารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

0

0

0

20,000

34,240

0

63,180

452,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

576

0

3,000

233.33 %

10,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

0

3,300

0

60,000

-83.33 %

10,000

วั ดุกอ ร้าง

0

0

0

20,000

0 %

20,000

160,000

160,000

160,000

300,000

-60 %

120,000

0

0

0

32,000

-37.5 %

20,000

160,000

163,876

160,000

415,000

64,492.67

51,871.3

70,301.84

400,000

5 %

420,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

0

0

0

150,000

20 %

180,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

0

0

0

0

100 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

64,492.67

51,871.3

70,301.84

550,000

610,000

รวมงบดาเนินงาน

305,184.28

270,747.3

323,481.84

1,537,000

1,284,000

เครื่องปรับอากาศ

0

0

0

17,000

-100 %

0

ชั้นวางของ

0

0

0

0

100 %

27,000

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2563
20,000
374,000

ค่าวัสดุ

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย
รวมค่าวัสดุ

180,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ต้เ ล็กเก็บของ

0

0

0

0

100 %

3,800

โตะ แตนเล

0

0

0

0

100 %

4,800

0

0

0

0

100 %

1,700,000

0

0

0

0

100 %

11,000

0

0

0

10,000

0 %

10,000

0

0

0

27,000

0

0

0

10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

10,000

10,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

37,000

1,766,600

รวมงานโรงฆ่าสัตว์

425,184.28

390,747.3

443,481.84

1,862,400

3,379,800

รวมแผนงานการพาณิชย์

425,184.28

390,747.3

443,481.84

1,862,400

3,379,800

0

0

2,616,915.3

4,832,600

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องโทรทัศนวงจรปิด CCTV
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
โตะ แตนเล
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

1,756,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง

0 %

10,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
คาชาระ นี้เงินต้น

3 %

4,977,600
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาชาระดอกเบี้ย

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

206,311.48

793,232.87

1,262,163.69

1,556,500

-9.31 %

1,411,600

1,809,286

2,340,994

2,362,596

2,508,000

0 %

2,508,000

0

0

0

102,500

17.07 %

120,000

400,000

500,000

600,000

1,424,600

-43.84 %

800,000

เบี้ยยังชีพผ้ งอายุ

0

24,940,000

26,621,200

32,120,200

11.79 %

35,906,400

เบี้ยยังชีพคนพิการ

0

5,004,000

5,732,000

6,307,200

39.28 %

8,784,400

เบี้ยยังชีพผ้ปวยเอด

410,500

496,500

496,000

600,000

0 %

600,000

161,989

1,418,691

925,099

2,000,000

0 %

2,000,000

1,815,669.85

1,959,334.09

1,879,678.54

0

0 %

0

คาใช้จายเกี่ยวกับการจราจร

0

0

0

620,000

-35.48 %

400,000

คาบารุง .ท.ท.

0

0

0

305,300

4.16 %

318,000

เงิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

0

0

0

0

100 %

936,200

0

89,220

100,350

210,000

-52.38 %

100,000

3,248,120

3,315,120

3,430,580

3,570,920

3.23 %

3,686,100

780,752

738,869.33

718,031

743,000

0 %

743,000

1,076,352

2,867,890

1,919,256

3,873,420

-10.42 %

3,470,000

รวมงบกลาง

9,908,980.33

44,463,851.29

48,663,869.53

60,774,240

66,761,300

รวมงบกลาง

9,908,980.33

44,463,851.29

48,663,869.53

60,774,240

66,761,300

เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม
เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน
เงินชวยเ ลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
โครงการอื่น

ารองจาย
รายจายตามข้อผกพัน

เงินชวยพิเศษ
เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)
เงินชวยคาครองชีพผ้รับบานาญ (ชคบ.)
เงินบาเ น็จลกจ้างประจา
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รวมงบกลาง

9,908,980.33

44,463,851.29

48,663,869.53

60,774,240

66,761,300

รวมแผนงานงบกลาง

9,908,980.33

44,463,851.29

48,663,869.53

60,774,240

66,761,300

รวมทุกแผนงาน

251,046,078.59

334,445,240.8

333,012,807.16

416,208,900

441,748,610
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อาเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 441,748,610 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

28,644,850 บาท

งบบุคลากร

รวม

18,482,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

6,155,900 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

จานวน

1,430,000 บาท

จานวน

351,600 บาท

จานวน

351,600 บาท

จานวน

459,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
จานวน 4 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี จานวน 4 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี จานวน 4 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
จานวน 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

3,563,700 บาท

รวม

12,326,600 บาท

จานวน

8,170,000 บาท

จานวน

901,000 บาท

จานวน

495,600 บาท

จานวน

2,484,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 18 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ตามตาแหน่งและอัตราพนักงานเทศบาล จานวน 20 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล 6,400,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 1,770,000 บาท )
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินที่ปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และเงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับส้รบฯลฯ ของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(สานักปลัดเทศบาล 755,000 บาท และกองวิชาการและ
แผนงาน 146,000 บาท)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสง 2 อัตรา,
ระดับกลาง 1 อัตรา ประเภทอานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง 2 อัตรา,
ระดับต้น 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(สานักปลัดเทศบาล 410,400 บาท และกองวิชาการและ
แผนงาน 85,200 บาท )
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 23 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล 2,052,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 432,000 บาท)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

276,000 บาท

รวม

9,009,550 บาท

รวม

1,718,000 บาท

จานวน

1,360,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

จานวน

156,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล 228,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 48,000 บาท)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.เงินค่าตอบแทนสาหรับผ้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ตั้งไว้ 1,290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษของพนักงานและ
พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัดเทศบาล 1,050,000 บาท และกอง
วิชาการและแผนงาน 240,000 บาท)
2.เงินตอบแทนคณะกรรมการ ตั้งไว้ 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาลการตรวจสอบบันทึก
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ
ปกติ หรืองานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชาระเงินก้ซื้อบ้าน
ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

152,000 บาท

รวม

4,869,550 บาท

จานวน

666,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสาหรับผ้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกเงินได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล 92,000 บาท และกองวิชาการและ
แผนงาน 60,000 บาท)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการบริหารจัดการศนย์บริการนักท่องเที่ยว
1. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ผ้ปฏิบัติงานศนย์บริการนักท่อง
เที่ยว จานวน 2 คน เป็นเงิน 288,000 บาท
2. โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ศนย์บริการนักท่องเที่ยว
จานวน 3 คน เป็นเงิน 270,000 บาท
3. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดศนย์บริการนักท่องเที่ยว
จานวน 1 คน เป็นเงิน 108,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 222 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเย็บเข้าเล่ม
เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล 50,000 บาท และกองวิชาการและ
แผนงาน 100,000 บาท)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1. ค่ารับรอง จานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ
รับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อน
รับบุคคล หรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปี
งบประมาณ ที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน เงินก้เงินจ่ายขาด
สะสม และเงินที่มีผ้อุทิศให้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองให้
กับการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ผ้ได้รับ
การแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
2. ค่าใช้จ่ายทางพิธีทางศาสนา และงานพิธีการต่าง ๆ จานวน 50,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงานพิธีการต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่
เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น งานรับเสด็จ งานเฉลิมฉลอง งานรัฐพิธี งานต้อนรับ
แขกเมือง งานพิธีการทางศาสนา เช่น การจัดซื้อเครื่องสักการะ เครื่องทอง
น้อย กระถางธป เชิงเทียน แจกัน ดอกไม้ พานพุ่ม เครื่องไทยธรรม เครื่อง
กัณฑ์เทศน์ ผ้าแพร ธงชาติ ป้ายตราสัญลักษณ์ต่าง ๆพระบรมฉายา
ลักษณ์ พวงมาลา วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง ในการจัดงานต่าง ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)

จานวน

250,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด

จานวน

200,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

580,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรณรงค์แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
หน้าที่ 156 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการวันเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจตุปัจจัย ค่าของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดงานวันเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 255 ลาดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น
เช่น ของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล และค่าซื้อพวงมาลัย
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล 300,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 280,000 บาท)
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดงาน

จานวน

373,550 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม และศึกษาดงานของพนักงาน
เทศบาล ลกจ้าง พนักงานจ้าง ผ้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 254 ลาดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
จานวน

2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งคณะผ้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 252 ลาดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดศนย์บริการนักท่องเที่ยว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปิดศนย์บริการนักท่องเที่ยวโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจตุปัจจัย ค่าตอบแทนการประกอบพิธีการ
ทางศาสนา ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของกับการจัดงานพิธีเปิดศนย์บริการนักท่องเที่ยว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 222 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)

จานวน

50,000 บาท
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โครงการถนนสายวัฒนธรรม

จานวน

300,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

1,745,000 บาท

จานวน

620,000 บาท

จานวน

23,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการถนนสายวัฒนธรรมโดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 221 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล 150,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 50,000 บาท)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด
ยางลบ คลิป หมึกโรเนียว กระดาษไข ค่าจัดทาวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ
รายงานประจาปี ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล 170,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 450,000 บาท)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์
ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล 20,000 บาท และกองวิชาการและ
แผนงาน 3,000 บาท)
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วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

70,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

455,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด แปรงถพื้น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปน ไม้ หิน ทราย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล 17,000 บาท และกองวิชาการและ
แผนงาน 5,000 บาท)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ หัวเทียน
ตลับลกปืน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล 80,000 บาท และกองวิชากาและ
แผนงาน 20,000 บาท)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล 250,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 50,000 บาท)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รปภาพสีจากการล้าง
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พ่กัน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล 5,000 บาท และกองวิชาการและ
แผนงาน 450,000 บาท)
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น รองเท้า หมวก เสื้อ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

150,000 บาท

รวม

677,000 บาท

จานวน

405,000 บาท

จานวน

55,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

102,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่น CD หมึกสาหรับ
เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล 100,000 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน 50,000 บาท)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล 55,000 บาท และกองวิชาการและ
แผนงาน 350,000 บาท)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล 35,000 บาท และกองวิชาการและ
แผนงาน 10,000 บาท)
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ในการส่งหนังสือเอกสารต่างๆ ในราชการของ
เทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายในการ
จัดทาและติดตั้ง Website ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และการเช่าพื้นที่จัด
ทา Website การปรับปรุงข้อมล จานวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล 90,000 บาท และกองวิชาการและ
แผนงาน 12,000 บาท)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,152,800 บาท

รวม

1,102,800 บาท

จานวน

40,500 บาท

จานวน

868,000 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
ชั้นวางของ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชั้นวางของติดผนัง 3 ชั้น จานวน 3 ตัว (ราคาท้อง
ตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 370 ลาดับที่ 202
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัดเทศบาล)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกดีเซล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สงสุดไม่ต่ากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 371 ลาดับที่ 208
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดไมโครโฟนไร้สาย

จานวน

17,300 บาท

จานวน

3,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อสาหรับติดกล้อง
ประกอบด้วยเครื่องส่ง เครื่องรับ และไมค์หนีบปก จานวน 1 ชุด
(ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 371 ลาดับที่ 209
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
อ่างล้างจาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอ่างล้างจานขาตั้งอลมิเนียม 2 หลุม จานวน 1 ชุด
(ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดราคาในมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 371 ลาดับที่ 210
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัดเทศบาล)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 44,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 2 เครื่อง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 371 ลาดับที่ 211
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัดเทศบาล)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 372 ลาดับที่ 214
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)

จานวน

66,000 บาท
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เครื่องสารองไฟฟ้า

จานวน

7,500 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

1. เครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA
จานวน 2 เครื่อง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 372 ลาดับที่ 212
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัดเทศบาล)
2. เครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA
จานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 372 ลาดับที่ 215
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัดเทศบาล)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

2,848,200 บาท

รวม

1,878,000 บาท

รวม

1,878,000 บาท

จานวน

1,600,000 บาท

จานวน

140,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม

900,000 บาท

รวม

355,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จานวน 4 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับส้รบฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

15,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

365,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชาระเงินก้ซื้อบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาลที่จาเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสาหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับตาม
สิทธิ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา
ค่าจ้างเย็บเข้าเล่ม เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลหรือ
พนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการต่างท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

35,000 บาท

รวม

170,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป หมึกโรเนียว กระดาษไข ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่น CD
หมึกสาหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

70,200 บาท

รวม

70,200 บาท

จานวน

8,000 บาท

จานวน

23,000 บาท

จานวน

14,000 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นเครื่องโทรศัพท์ จานวน 2 เครื่อง (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่
ได้กาหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 370 ลาดับที่ 204
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)

เครื่องปรับอากาศ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทีย
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 370 ลาดับที่ 206
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)
เครื่องพิมพ์ดีด
- เพื่อจ่ายเป็นเครื่องพิมพ์ดีด ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว เป็นภาษาไทย
และเลขไทย จานวน 1 เครื่อง (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 370 ลาดับที่ 205
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)

หน้า : 19/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:35

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน

22,000 บาท

จานวน

3,200 บาท

รวม

12,281,800 บาท

รวม

9,470,700 บาท

รวม

9,470,700 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จานวน

6,656,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองคลัง จานวน 16 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

265,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 372 ลาดับที่ 214
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)
สแกนเนอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าเครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
จานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 372 ลาดับที่ 213
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่งที่ได้รับ
อย่ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับส้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงานเทศบาล กองคลังที่ได้รับตามสิทธิ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
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เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

139,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผ้บริหาร จานวน 5 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
ค่าจ้างลกจ้างประจา

จานวน

275,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลกจ้างประจา จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของลกจ้างประจา

จานวน

10,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลกจ้างประจา จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

1,920,000 บาท

จานวน

204,000 บาท

รวม

2,752,000 บาท

รวม

1,722,000 บาท

จานวน

1,230,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผ้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ ตั้ง
ไว้ 930,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษสาหรับ
พนักงานเทศบาล ลกจ้างประจาและพนักงานจ้างกองคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง)
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตั้ง
ไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองคลัง จานวน 17 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทาการนอกเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

หน้า : 21/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:35

ค่าเช่าบ้าน

จานวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชาระเงินก้ซื้อบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาลที่จาเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

150,000 บาท

รวม

531,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

จานวน

216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลกจ้าง
ประจา และข้าราชการบานาญ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าเช่าที่ดินการรถไฟ
- เพื่อจ่ายค่าเช่าที่ดินการรถไฟบริเวณซุ้มขายอาหาร สวนรื่นอรุณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 221 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก ที่เทศบาล
จ้างให้ทาสิ่งของให้เทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 259 ลาดับที่ 15
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
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ค่าประกันภัยรถยนต์

จานวน

30,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
เทศบาล ลกจ้างประจาและพนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการ
ต่างท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
ค่าวัสดุ

รวม

447,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์
และทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ สายไฟ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

4,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ หัวเทียน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากันภัยรถยนต์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
วัสดุอื่น

จานวน

10,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

52,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

16,000 บาท

รวม

59,100 บาท

รวม

59,100 บาท

จานวน

4,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทวัสดุ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้
กาหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 371 ลาดับที่ 207
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง)
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โต๊ะทางาน

จานวน

4,500 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

1,985,000 บาท

รวม

1,212,000 บาท

รวม

1,212,000 บาท

จานวน

450,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

648,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้
กาหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 322 ลาดับที่ 11
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับส้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(สานักปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 6 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

72,000 บาท

รวม

773,000 บาท

รวม

308,000 บาท

จานวน

210,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษของพนักงาน
และพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชาระเงินก้ซื้อบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ที่จาเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สาหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับตาม
สิทธิ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย

รวม

400,000 บาท

จานวน

270,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

65,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังความปลอดภัยสานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยสานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 217 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลหรือ
พนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการต่างท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปน ไม้ หิน ทราย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)

หน้า : 27/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

15,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

8,233,000 บาท

รวม

5,664,000 บาท

รวม

5,664,000 บาท

จานวน

1,020,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

จานวน

4,104,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ หัวเทียน
ตลับลกปืน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นอาหารสัตว์ ที่งานเทศกิจจับตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จานวน 5 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
2 อัตรา ผ้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสงของอันดับ ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับส้รบ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(สานักปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 38 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

456,000 บาท

รวม

2,529,000 บาท

รวม

1,290,000 บาท

จานวน

1,250,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

620,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เงินค่าตอบแทนสาหรับผ้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ตั้งไว้ 1,230,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษของพนักงาน
และพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัดเทศบาล)
2. เงินค่าตอบแทนการปฎิบัติงานสมาชิก อปพร. ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานสมาชิก อปพร.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสาหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับตาม
สิทธิ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าจ้างเย็บเข้าเล่ม เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลหรือ
พนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการต่างท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

500,000 บาท

รวม

522,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด
ยางลบ คลิป หมึกโรเนียว กระดาษไข ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์
ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด แปรงถพื้น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปน ไม้ หิน ทราย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ หัวเทียน
ตลับลกปืน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

200,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

7,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

97,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น รองเท้า หมวก เสื้อ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่น CD หมึกสาหรับ
เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ เช่น ท่อดดสายส่งน้า
และอุปกรณ์การดับเพลิง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

10,000 บาท

รวม

40,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

33,151,700 บาท

รวม

11,362,700 บาท

รวม

11,362,700 บาท

จานวน

7,256,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัดเทศบาล)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จานวน 18 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)

หน้า : 32/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

918,000 บาท

จานวน

330,200 บาท

จานวน

498,000 บาท

จานวน

2,160,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

7,635,000 บาท

รวม

1,750,000 บาท

จานวน

1,550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ค่าตอบแทน
เงินเดือนเต็มขั้นของพนักงานที่เงินเดือนเต็มขั้น เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการส้
รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลผ้มีสิทธิ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง สาหรับพนักงานเทศบาลผ้มีสิทธิ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
เงินวิทยฐานะ
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ สาหรับพนักงานเทศบาลผ้มีสิทธิ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 16 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จานวน 16 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ตั้งไว้ 1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
2. ค่าตอบแทนกรรมการจัดหาพัสดุ ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการจัดหาพัสดุ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

รวม

1,800,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชาระเงินก้ซื้อบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ที่จาเป็นต้อง เช่าบ้าน และมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่
ค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาหรือพนักงานจ้างที่
เทศบาลสั่งให้ไปราชการต่างท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

700,000 บาท

รวม

850,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติของสานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล และศนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ สาหรับสานักการ
ศึกษา โรงเรียนเทศบาล และศนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ค่าฟิวส์ หลอดไฟ สายไฟ ลาโพง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าไม้กวาด
ถังขยะ จาน ช้อน ฯลฯ สาหรับสานักการศึกษาและ
ศนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย ดิน ไม้ ตะป ลวด ฯลฯ สาหรับสานัก
การศึกษาและศนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่ยนต์ต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

400,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

3,235,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล และศนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สนามกีฬามหาราช สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล ลานคนเดิน
สนามเปตอง อาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 3 และอื่น ฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

700,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง น้ามันหล่อลื่น ฯลฯ สาหรับสานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าพ่กัน สี แผ่นป้าย ฟิล์มและค่าล้าง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกคอมพิวเตอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายประเภทวัสดุ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา สานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล
ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสนามกีฬาฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สานักการศึกษาและศนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(สานักการศึกษา)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

20,000 บาท

รวม

14,154,000 บาท

รวม

10,261,600 บาท

จานวน

259,200 บาท

จานวน

160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสง ได้แก่
ค่าขอใช้ค่สาย ADSL ค่าบริการรายเดือน สาหรับสานักการศึกษาและ
ศนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(สานักการศึกษา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000
บีทีย สาหรับศนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จานวน 2 เครื่อง , สาหรับศนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโก-ลกเทพวิมล จานวน 2 เครื่อง, สาหรับศนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมัสยิดอัลอามีน จานวน 2 เครื่องและสาหรับศนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิด
อะห์มาดียะห์ จานวน 2 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 374 ลาดับที่ 219
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน (ระดับมัธยม)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน (มัธยม) จานวน 100 ชุด สาหรับ
โรงเรียนเทศบาล 4 (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 374 ลาดับที่ 220
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
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โต๊ะ - เก้าอี้อนุบาล

จานวน

170,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะและเก้าอี้อนุบาล จานวน 100 ชุด สาหรับโรงเรียน
เทศบาล 4 (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 375 ลาดับที่ 222
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (ระดับประถม)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนประถม จานวน 400 ชุด สาหรับ
โรงเรียนเทศบาล 4 (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 374 ลาดับที่ 221
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
โต๊ะทดลองวิทยาศาสตร์พร้อมเก้าอี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทดลองวิทยาศาสตร์พร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อย
กว่า 75x80x120 เซนติเมตร จานวน 6 ชุด สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2
(ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 375 ลาดับที่ 223
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
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หุ่นจาลองศีรษะผ่าซึก

จานวน

5,500 บาท

จานวน

2,300,000 บาท

จานวน

5,600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหุ่นจาลองศีรษะผ่าซีก จานวน 1 ตัว สาหรับโรงเรียน
เทศบาล 2 (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 375 ลาดับที่ 224
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล)
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จานวน 4 คัน สาหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1-4 (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 376 ลาดับที่ 226
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
รถยนต์โดยสาร (รถต้)
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารถยนต์โดยสาร (รถต้) ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่
นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสบไม่ต่ากว่า 2,800 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์
สงสุดไม่ต่ากว่า120 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง จานวน 4 คัน สาหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1-4 (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 375 ลาดับที่ 225
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ไมโครโฟนไร้สาย

จานวน

12,000 บาท

จานวน

37,400 บาท

จานวน

120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ถือค่ปรับความถี่ได้ประกอบด้วย
เครื่องรับ 1 เครื่อง และไมโครโฟนไร้สาย 2 ตัว จานวน 2 ชุด (ราคา
ท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 376 ลาดับที่ 227
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 48
นิ้ว (1920x1080 พิกเซล) จานวน 2 เครื่อง สาหรับศนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโก-ลกเทพวิมล (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 377 ลาดับที่ 230
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โต๊ะอาหาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x75 เซนติเมตร พร้อม
ม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 30x150x45 เซนติเมตร จานวน 40
ชุด สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 378 ลาดับที่ 232
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
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ครุภัณฑ์กีฬา
โต๊ะเทเบิลเทนนิส

จานวน

13,500 บาท

จานวน

38,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะเทเบิลเทนนิส ความหนาไม่น้อยกว่า 25
มิลลิเมตร จานวน 1 ตัว สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (ราคาท้อง
ตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนานท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 378 ลาดับที่ 233
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)

เสาประตฟุตซอล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเสาประตฟุตซอล ขนาดมาตรฐานแข่งขันพร้อม
ตาข่าย จานวน 1 ชุด (2 ประต) พร้อมตาข่าย สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2
(ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 379 ลาดับที่ 234
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน

660,000 บาท

จานวน

75,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผลแบบที่ 1 จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 30 เครื่อง สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2
จานวน 20 เครื่อง และสาหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จานวน 10 เครื่อง (ราคา
มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 379 ลาดับที่ 235
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)

เครื่องสารองไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จานวน 30
เครื่อง สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 จานวน 20 เครื่อง และสาหรับ
โรงเรียนเทศบาล 4 จานวน 10 เครื่อง สาหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (ราคา
มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 380 ลาดับที่ 236
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
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ครุภัณฑ์อื่น
เครื่องเล่นสนาม (ชุดอุโมงค์รถไฟผจญภัย)

จานวน

43,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม

3,892,400 บาท

จานวน

207,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นสนาม (ชุดอุโมงค์รถไฟผจญภัย) จานวน 1
ชุด สาหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 381 ลาดับที่ 238
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)

ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง สาหรับนักเรียน
ปฐมวัย จานวน 1 ชุด สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (ราคาท้องตลาด) เนื่อง
จากไม่ได้กาหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 380 ลาดับที่ 237
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปการ
โครงการก่อสร้างราวกันตกอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งราวกันตกสแตนเลส สงไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร ยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 84.40 เมตร (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 276 ลาดับที่ 40
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
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โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดิน (อนุบาล) โรงเรียนเทศบาล 4

จานวน

834,900 บาท

จานวน

788,600 บาท

จานวน

178,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าทางเดิน ยาวไม่น้อยกว่า 43 เมตร อาคารเสาโครงเหล็กหลัง
คาเมทัลชีท ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 10.00
เมตร (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 277 ลาดับที่ 45
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
โครงการก่อสร้างหลังคาอัฒจันทร์ (สนามฟุตบอล) โรงเรียนเทศบาล 4
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมอัฒจันทร์ โครงเหล็ก
หลังคาเมทัลชีท กว้างไม่น้อยกว่า 4.25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 52 เมตร สง
ไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร
(ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 277 ลาดับที่ 44
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
โครงการทาสีกาแพง (ฝายอนุบาล) โรงเรียนเทศบาล 3
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสีรั้วกาแพงทั้ง 4 ด้าน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,302 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 276 ลาดับที่ 42
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)

หน้า : 44/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 1,2,3 โรงเรียนเทศบาล 1

จานวน

1,042,900 บาท

จานวน

166,900 บาท

จานวน

223,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสีอะครีลิกภายนอกอาคารเรียน 1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,282
ตารางเมตร, ทาสีอะครีลิกภายนอก - ภายในอาคารเรียน 2 พื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 4,079 ตารางเมตร, ทาสีอะครีลิกภายนอกอาคารเรียน 3 พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 875 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 275 ลาดับที่ 38
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)

โครงการทาสีสนามบาตเกตบาล โรงเรียนเทศบาล 1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสีสนามบาสเกตบอล ด้วยสีอะคริลิกพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 452 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 275 ลาดับที่ 37
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)

โครงการทาสีอาคารชงโค โรงเรียนเทศบาล 3
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสีอะคริลิกภายนอก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,530 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 276 ลาดับที่ 41
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)

หน้า : 45/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

โครงการปรับปรุงเฟสไฟฟ้าห้องประชุมวาสนา โรงเรียนเทศบาล 1

จานวน

26,000 บาท

จานวน

423,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงไฟฟ้า จากระบบไฟฟ้า 1 เฟสเป็นระบบไฟฟ้า 3 เฟส
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 275 ลาดับที่ 39
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
โครงการปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 3
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.50
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร (ตามแบบแปลนและประมาณการของ
เทศบาล)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 277 ลาดับที่ 43
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการศึกษา)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เงินเดือนพนักงานครเทศบาลจานวน 54,192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ(สานักการศึกษา)
- เงินเดือนครผ้ดแลเด็กจานวน 5,705,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสาหรับพนักงานครศนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศนย์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (สานักการศึกษา)

รวม 149,524,060 บาท
รวม

92,829,640 บาท

รวม

92,829,640 บาท

จานวน

59,897,640 บาท

หน้า : 46/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

6,840,400 บาท

จานวน

7,839,600 บาท

จานวน

970,000 บาท

- เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการส้รบ (พ.ส.ร.) จานวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการส้รบ(พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานครเทศบาลที่มีสิทธิ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สานักการศึกษา)
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน (พนักงานครเทศบาล) จานวน 4,832,400
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับพนักงานครเทศบาลที่ได้
รับเท่ากับเงินวิทยฐานะ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สานักการศึกษา)
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน (พนักงานครศนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) จานวน 1,008,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับ
พนักงานครศนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับเท่ากับเงินวิทยฐานะ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สานักการศึกษา)
เงินวิทยฐานะ
- เงินวิทยฐานะพนักงานครเทศบาล จานวน 6,747,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง เงินวิทยฐานะพนักงานครเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สานักการศึกษา)
- เงินวิทยฐานะพนักงานครศนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 1,092,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครศนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (สานักการศึกษา)
ค่าจ้างลกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลกจ้างประจา ตาแหน่งภารโรงโรงเรียนเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ(สานักการศึกษา)

หน้า : 47/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

เงินเพิ่มต่าง ๆของลกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลกจ้างประจา ตาแหน่งภารโรง
โรงเรียนเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สานักการศึกษา)

จานวน

20,000 บาท

หน้า : 48/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจจานวน 9,380,000 บาท
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
ตั้งไว้ 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ บุคลากรสนับสนุนการสอน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สานักการศึกษา)
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตาแหน่งผ้ดแลเด็ก)
ตั้งไว้ 3,980,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งผ้ดแลเด็กศนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศนย์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (สานักการศึกษา)
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตาแหน่งครสอนพุทธศาสนาและ
อิสลามศึกษา) ตั้งไว้ 3,900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่สอนอิสลามศึกษาครสอนพุทธศาสนา ครสอน
ปริยัติธรรมและครปฏิบัติงานโภชนาการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สานักการ
ศึกษา)
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 324,000 บาท
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ตาแหน่งภารโรง) ตั้งไว้ 216,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่งภารโรง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สานักการศึกษา)
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ตาแหน่งผ้ดแลเด็ก)
ตั้งไว้ 108,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปสาหรับศนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (สานักการศึกษา)

จานวน

9,704,000 บาท

หน้า : 49/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตั้งไว้ 150,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สานักการศึกษา)
2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตาแหน่งภารโรง) ตั้งไว้ 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
(ตาแหน่งภารโรง)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สานักการศึกษา)
3. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พนักงานจ้างตามภารกิจตาแหน่งผ้ดแล
เด็ก) ตั้งไว้ 652,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงาน
ตามจ้างภารกิจ ตาแหน่งผ้ดแลเด็กศนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศนย์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (สานักการศึกษา)
4. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พนักงานจ้างทั่วไปตาแหน่งผ้ดแลเด็ก)
ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงาน
จ้างทั่วไป สาหรับผ้ดแลเด็กศนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศนย์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (สานักการศึกษา)

จานวน

838,000 บาท

หน้า : 50/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

เงินอื่นๆ

จานวน

6,720,000 บาท

รวม

49,134,420 บาท

รวม

536,300 บาท

จานวน

386,300 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (พนักงานครเทศบาล) ตั้งไว้ 4,920,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผ้ปฏิบัติงานในพื้นที่
ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต้สาหรับพนักงานครเทศบาล ลกจ้างประจา
บุคคลากรสนับสนุนการสอนและภารโรง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สานักการศึกษา)
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (ครผ้ดแลเด็กและพนักงานจ้างศนย์ 4
ศนย์) ตั้งไว้ 1,290,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษให้แก่
เจ้าหน้าที่ผ้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ใต้ สาหรับครผ้ดแลเด็ก พนักงานจ้างศนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศนย์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (สานักการศึกษา)
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (พนักงานจ้างตามภารกิจครอิสลาม
ศึกษา/พุทธศาสนา) ตั้งไว้ 510,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผ้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชาย
แดนใต้ สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจครอิสลามศึกษา/พุทธศาสนา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สานักการ
ศึกษา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานตั้งไว้ 386,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครและบุคลากร
ทางการศึกษา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สานักการศึกษา)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

150,000 บาท

รวม

37,721,720 บาท

จานวน

354,240 บาท

จานวน

1,504,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการสาหรับข้าราชการครผ้ดแลเด็ก สาหรับศนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 4 ศนย์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (สานักการศึกษา)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้างวิทยากรปฏิบัติหน้าที่ครสอนอิสลามศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนสาหรับผ้ปฏิบัติหน้าที่
ครสอนอิสลามศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 185 ลาดับที่ 55
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(สานักการศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ้เรียน (โรงเรียนเทศบาล)
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ้เรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาล
ทั้ง 4 โรง ดังนี้
- ระดับอนุบาล จานวน 964 คนๆ ละ 215 บาท/ภาคเรียน
จานวน 414,520 บาท
- ระดับประถมศึกษา จานวน 2,270 คนๆ ละ 240 บาท/ภาคเรียน
จานวน 1,089,600 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 172 ลาดับที่ 28
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สานักการศึกษา)
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ค่ากิจกรรมพัฒนาผ้เรียน (ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จานวน

301,860 บาท

จานวน

1,106,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี
จานวน 702 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 184 ลาดับที่ 54
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (โรงเรียนเทศบาล)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง
ดังนี้
- ระดับอนุบาล จานวน 964 คนๆ ละ 300 บาท/ปี
จานวน 289,200 บาท
- ระดับประถมศึกษา จานวน 2,270 คนๆ ละ 360 บาท/ปี
จานวน817,200 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 171 ลาดับที่ 27
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สานักการศึกษา)
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ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จานวน

210,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี
จานวน 702 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 184 ลาดับที่ 53
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (โรงเรียนเทศบาล)

จานวน

6,010,800 บาท

1. รายหัว จานวน 5,951,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ดังนี้
- ระดับอนุบาล จานวน 964 คนๆ ละ 850 บาท/ภาคเรียน
จานวน 1,638,800 บาท
- ระดับประถมศึกษา จานวน 2,270 คนๆ ละ 950 บาท/ภาค
เรียน จานวน 4,313,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สานักการศึกษา)
2. รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) จานวน 59,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม Top Up)
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 จานวน 118 คนๆ ละ 250 บาท/ภาคเรียน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 169 ลาดับที่ 24
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สานักการศึกษา)
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ค่าจัดการเรียนการสอน (ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จานวน

1,193,400 บาท

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสตรสถานศึกษา

จานวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 โรงเรียนๆ ละ 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 175 ลาดับที่ 34
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (สานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

549,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศนย์
จานวน 702 คน ในอัตราคนละ 1,700 บาท ต่อปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 168 ลาดับที่ 22
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของศนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) (สานักการศึกษา)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครของโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการคร/พนักงานคร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 274 ลาดับที่ 34
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงหลักสตร/สื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลาม
ศึกษา/พุทธศาสนาในหลักสตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จานวน

600,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสตร/สื่อการเรียนการสอน
อิสลามศึกษา/พุทธศาสนาในหลักสตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง 4 โรง ๆ ละ 150,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 179 ลาดับที่ 45
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดหวัดชายแดนภาคใต้
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียน
เทศบาล 4 โรงเรียนๆ ละ 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 176 ลาดับที่ 37
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุสาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (สานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนร้ในโรงเรียน

จานวน

200,000 บาท

จานวน

175,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนร้ในโรงเรียน
ของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 176 ลาดับที่ 38
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุสาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (สานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
- โรงเรียนละ 15,000 บาท จานวน 4 โรง เป็นเงิน 60,000 บาท
- ครแกนนาโรงเรียนละ 1 คน/โรงเรียน จานวน 4 โรงๆ ละ 3,000 บาท เป็น
เงิน 12,000 บาท
- เจ้าหน้าที่ อปท. 1 คน 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
- สถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 163 ลาดับที่ 14
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (สานักการศึกษา)
“จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

หน้า : 57/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลัก จานวน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ส่ "ศนย์การเรียนร้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”
ส่ “ศนย์การเรียนร้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
จานวน 4 โรงๆ ละ 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 178 ลาดับที่ 42
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น (สานักการศึกษา)
“จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจานวน 4 โรงเรียนๆ ละ 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 167 ลาดับที่ 21
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (สานักการศึกษา)
“จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

จานวน

200,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา จานวน
ดีเด่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น
- ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับสถานศึกษา (4 โรงเรียน/ 4 ศนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) สถานศึกษาละ 50,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท
- ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ
50,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 177 ลาดับที่ 39
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (สานักการศึกษา)
“จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 200,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 178 ลาดับที่ 43
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น (สานักการศึกษา)
“จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

หน้า : 58/162

450,000 บาท

200,000 บาท

หน้า : 59/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศนย์การเรียนร้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

200,000 บาท

จานวน

38,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศนย์การเรียนร้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 4 โรงๆ
ละ 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 177 ลาดับที่ 41
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น (สานักการศึกษา)
“จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ ADSL
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ ADSL ได้แก่
ค่าขอใช้ค่สาย ADSL ค่าบริการรายเดือน สาหรับโรงเรียนเทศบาล
ทั้ง 4 โรงเรียนๆ ละ 9,600 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 175 ลาดับที่ 35
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (สานักการศึกษา)

หน้า : 60/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity : WiFi

จานวน

28,800 บาท

จานวน

908,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity : WiFi
สาหรับโรงเรียน 4
โรงๆ ละ 7,200 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 176 ลาดับที่ 36
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุสาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (สานักการศึกษา)
ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับเด็กนักเรียนยากจน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับเด็กยากจน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง จานวน 908 คนๆ ละ 1,000 บาท/คน/ปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 168 ลาดับที่ 23
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียน
ยากจน) (สานักการศึกษา)

หน้า : 61/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

ค่าวัสดุส่งเสริมการเรียนร้ภาษาไทย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส่งเสริมการเรียนร้ภาษาไทย สาหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง 4 โรง ๆ ละ 20,000 บาท ต่อปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 179 ลาดับที่ 44
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(สานักการศึกษา)

จานวน

80,000 บาท

หน้า : 62/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

ค่าหนังสือเรียน (โรงเรียนเทศบาล)
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาล 4 โรง ดังนี้
- ระดับอนุบาล จานวน 964 คนๆ ละ 200 บาท/ปี จานวน 192,800
บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 402 คนๆ ละ 625
บาท/ปี จานวน 251,250 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 403 คนๆ ละ 619
บาท/ปี จานวน 249,457 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 394 คนๆ ละ 622
บาท/ปี จานวน 245,068 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 373 คนๆ ละ 673
บาท/ปี จานวน 251,029 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 350 คนๆ ละ 806
บาท/ปี จานวน 282,100 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 348 คนๆ ละ 818
บาท/ปี จานวน 284,664 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 170 ลาดับที่ 25
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สานักการศึกษา)

จานวน

1,756,400 บาท

หน้า : 63/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

ค่าหนังสือเรียน (ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จานวน

140,400 บาท

จานวน

12,936,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสาหรับศนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราคนละ
200 บาท/ปีจานวน 702 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนา
เงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที 183 ลาดับที่ 51
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สานักการศึกษา)
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวัน สาหรับเด็ก
ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล จานวน 3,234 คน ในอัตราคนละ 20 บาท ต่อคน ต่อ
วัน จานวน 200 วัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 164 ลาดับที่ 16
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน (สานักการศึกษา)

หน้า : 64/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

ค่าอาหารกลางวันเด็กศนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จานวน

3,439,800 บาท

จานวน

1,078,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันสาหรับเด็กประจาศนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจานวน 4 ศนย์ ศนย์ฯเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ศนย์ฯวัดโก-ลกเทพ
วิมล ศนย์ฯมัสยิดอัลอามีน ศนย์ฯมัสยิดอะห์มาดียะห์ จานวน 702 คน ใน
อัตราคนละ 20 บาท/คน จานวน 245 วัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
หน้าที่ 165 ลาดับที่ 18
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสาหรับสนับหนุน
อาหารกลางวัน (สานักการศึกษา)
ค่าอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียนเทศบาล)
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง ดังนี้
- ระดับอนุบาล จานวน 964 คนๆ ละ 100 บาท/ภาคเรียน
จานวน 192,800 บาท
- ระดับประถมศึกษา จานวน 2,270 คนๆ ละ 195 บาท/ภาคเรียน
จานวน 885,300 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 170 ลาดับที่ 26
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สานักการศึกษา)

หน้า : 65/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จานวน

140,400 บาท

จานวน

3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนในอัตราคนละ 200 บาท/ปี
จานวน702 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 183 ลาดับที่ 52
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
- โรงเรียนที่เข้าร่วมในปีงบประมาณ 2562 จานวน 4 โรง โรงเรียน
ละ 500,000 บาทเป็นเงิน 2,000,000 บาท
- โรงเรียน SBMLD ดีเด่น จานวน 4 โรง โรงเรียนละ 250,000 บาท
เป็นเงิน 1,000,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 167 ลาดับที่ 20
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (สานักการศึกษา)
“จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

หน้า : 66/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

สื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ
ให้กับศนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอัตรา
ศนย์ฯ ละ 10,000 บาท จานวน 4 ศนย์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 183 ลาดับที่ 50
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับ
ศนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภารใต้

จานวน

40,000 บาท

หน้า : 67/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)
1. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ตั้งไว้ 3,334,200 บาทเพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กระดับก่อนวัยเรียนประถม
ศึกษา และระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
จานวน 1,740 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท ต่อคนต่อวันจานวน 260 วัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) (สานักการศึกษา)
2. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล ตั้งไว้ 6,197,000 บาทเพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จานวน 3,234 คนใน
อัตราคนละ 7.37 บาท ต่อคนต่อวันจานวน 260 วัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) (สานักการศึกษา)
3. ค่าอาหารเสริม (นม) ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 1,345,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กประจาศนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล และศนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมการศาสนา มัสยิด
อะห์มาดียะห์มัสยิดอัลอามีน วัดโก-ลกเทพวิมล จานวน 702 คน
ในอัตราคนละ 7.37 บาทต่อคนต่อวันจานวน 260 วัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 166 ลาดับที่ 19
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
(สานักการศึกษา)

รวม

10,876,400 บาท

จานวน

10,876,400 บาท

หน้า : 68/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

งบลงทุน

รวม

600,000 บาท

รวม

600,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

6,960,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

6,960,000 บาท

จานวน

6,960,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 4 โรง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 177 ลาดับที่ 40
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (สานักการศึกษา)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สาหรับเด็กระดับก่อนประถม
ศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
จานวน 1,740คน ในอัตราคนละ 20 บาท ต่อคนต่อวัน จานวน 200 วัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 165 ลาดับที่ 17
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน (สานักการศึกษา)
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งานระดับมัธยมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

20,397,710 บาท

รวม

15,198,860 บาท

รวม

15,198,860 บาท

จานวน

6,622,000 บาท

จานวน

1,093,300 บาท

จานวน

898,800 บาท

จานวน

5,354,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สานักการศึกษา)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
1. เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการส้รบ (พ.ส.ร.)จานวน 488,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการส้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานครเทศบาลที่มีสิทธิ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ(สานักการศึกษา)
2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนจานวน 604,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบ
แทนรายเดือนสาหรับพนักงานครเทศบาลที่ได้รับเท่ากับเงินวิทยฐานะ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สานักการศึกษา)
เงินวิทยฐานะ
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง เงินวิทยฐานะพนักงานครเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สานักการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติหน้าที่สอนอิสลาม
ศึกษา ครสอนพุทธศาสนา ปริยัติธรรมและครปฏิบัติงานโภชนาการ
ในโรงเรียนเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดหวัดชายแดนภาคใต้
(สานักการศึกษา)

หน้า : 70/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

เงินอื่นๆ

จานวน

1,230,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

5,198,850 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

5,198,850 บาท

จานวน

331,760 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (พนักงานครเทศบาล) ตั้งไว้ 570,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผ้ปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สาหรับ
พนักงานครเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (สานักการศึกษา)
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (พนักงานจ้างพุทธศาสนา/อิส
ลาม/โภชนาการ) ตั้งไว้ 660,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบพิเศษรายเดือน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผ้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชาย
แดนใต้ สาหรับครสอนอิสลามศึกษา/พุทธศาสนา/โภชนาการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สานักการ
ศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ้เรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 จานวน 377 คนคนละ 440 บาท/ภาคเรียน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 175 ลาดับที่ 33
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สานักการศึกษา)
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ค่าเครื่องแบบนักเรียน

จานวน

169,650 บาท

จานวน

1,696,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน
เทศบาล 3 และ 4 จานวน 377 คนๆ ละ 450 บาท/ปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 174 ลาดับที่ 32
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สานักการศึกษา)
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1. รายหัว จานวน 1,319,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4
จานวน 377 คน คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน
2. รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) จานวน 377,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 จานวน 377 คนๆ ละ 500 บาท/ภาคเรียน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 173 ลาดับที่ 30
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสตรอิสลามศึกษา (มุตะวัซซีเฏาะห์) และสื่อการเรียน จานวน
การสอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสตรผสมผสาน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสตรอิสลามศึกษา (มุตะ
วัซซีเฎาะห์) และสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสตร
ผสมผสานสาหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 โรงละ 150,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 180 ลาดับที่ 46
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(สานักการศึกษา)
ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้นของโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 จานวน 113 คน อัตราคนละ
1,500บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 172 ลาดับที่ 29
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยาก
จน) (สานักการศึกษา)

จานวน

339,000 บาท
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ค่าวัสดุที่เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ/แบบเรียนสาหรับสถานศึกษาที่จัดการ
จานวน
ศึกษาแบบผสมผสานระหว่างหลักสตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสตรอิสลาม
ศึกษา (อิสลามตอนกลาง/มุตะวัซซีเฎาะห์ ม.1-3)

377,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ/แบบเรียนสาหรับสถาน
ศึกษาที่จัดการศึกษาแบบผสมผสานระหว่างหลักสตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หลักสตรอิสลามศึกษา(อิสลามตอนกลาง/มุตะวัซซีเฎาะห์ม.1-3) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 อัตราคนละ 1,000 บาท จานวน 377 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 180 ลาดับที่ 47
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สานักการ
ศึกษา)
ค่าหนังสือเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน
เทศบาล 3 และ 4 ดังนี้
- มัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 160 คนๆ ละ 764
บาท/ปี จานวน 122,240 บาท
- มัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 114 คนๆ ละ 865
บาท/ปี จานวน 98,610 บาท
- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 103 คนๆ ละ 949
บาท/ปี จานวน 97,747 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 182 ลาดับที่ 49
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สานักการศึกษา)

จานวน

318,600 บาท
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ค่าอาหารกลางวัน

จานวน

1,508,000 บาท

จานวน

158,340 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบ
ผสมผสานระหว่างหลักสตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสตรอิสลามศึกษา
(อิสลามกลาง/มุตตะวัซซีเฎาะห์ ม.1-3) สาหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4
จานวน 377 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 181 ลาดับที่ 48
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สานักการ
ศึกษา)
ค่าอุปกรณ์การเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 จานวน 377 คนๆ ละ 210 บาท/ภาคเรียน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 174 ลาดับที่ 31
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สานักการศึกษา)

หน้า : 75/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

15,014,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

15,014,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

15,014,000 บาท

จานวน

672,000 บาท

จานวน

756,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 218 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
โครงการจ้างเหมาทาความสะอาด (นักการภารโรง)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาความสะอาด (นักการภารโรง)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 274 ลาดับที่ 35
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)

หน้า : 76/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานบันทึกข้อมล

จานวน

120,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานบันทึกข้อมล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 274 ลาดับที่ 36
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนเทศบาลระดับภาคและระดับประเทศ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาของเทศบาล ค่าวัสดุ
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงผ้ควบคุม ผ้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้องกับการนานักเรียนไปร่วมแข่งขันทางวิชาการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 161 ลาดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)

หน้า : 77/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ

จานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล
ค่าประกาศนียบัตรหรือโล่รางวัล ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
หน้าที่ 161 ลาดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
โครงการจัดการเรียนร้ภาษาต่างประเทศส่สากล (ภาษาจีน)
จานวน

3,600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวิทยากรการสอน ครสอนภาษาจีน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 162 ลาดับที่ 11
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล

จานวน

50,000 บาท

จานวน

9,216,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล
ค่าประกาศนียบัตร หรือโล่รางวัล ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าตอบแทน ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 163 ลาดับที่ 13
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครสนับสนุนการสอนในโรงเรียน
เทศบาล ทั้ง 4 โรงเรียน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 185 ลาดับที่ 56
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)

หน้า : 78/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

โครงการอนุบาลสร้างสรรค์

จานวน

50,000 บาท

รวม

2,937,480 บาท

รวม

1,903,280 บาท

รวม

1,903,280 บาท

จานวน

1,228,080 บาท

จานวน

110,000 บาท

จานวน

85,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล
ค่าประกาศนียบัตร หรือโล่รางวัล ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 162 ลาดับที่ 12
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จานวน 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายได้ของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงินเพิ่ม
สาหรับส้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผ้อานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับ 8 และหัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข
จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

หน้า : 79/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

432,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

รวม

937,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จานวน

210,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม จานวน 4 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 4 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสาหรับพนักงานและลกจ้างที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่พิเศษ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชาระเงินก้ซื้อบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ที่จาเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย

รวม

130,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

265,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาบริการ
ค่าเย็บหนังสือ หรือค่าเช่าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน และจ้างบุคคลภายนอก
ดาเนินกิจการของเทศบาล ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลหรือ
พนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการต่างท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

242,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะไหล่รถยนต์
ยางรถยนต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ เช่น ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

12,000 บาท

รวม

97,200 บาท

รวม

87,200 บาท

จานวน

23,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่ 13,000
บีทีย พร้อมค่าติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 381 ลาดับที่ 239
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายพร้อมลาโพงแบบเคลื่อนที่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายพร้อมลาโพงแบบเคลื่อนที่ จานวน 1 ชุด (ราคา
ท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 381 ลาดับที่ 240
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน

34,000 บาท

จานวน

5,200 บาท

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 382 ลาดับที่ 243
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา มีความ
เร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที มีความ
ละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi จานวน 2 เครื่อง (ราคา
มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 382 ลาดับที่ 242
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

6,855,370 บาท

รวม

1,168,960 บาท

รวม

1,168,960 บาท

จานวน

780,960 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

จานวน

324,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินก่อสร้าง ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จานวน 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายได้ของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงินเพิ่ม
สาหรับส้รบ (พ.ส.ร.)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของหัวหน้าฝายบริการสาธารณสุข
จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จานวน 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

36,000 บาท

รวม

5,656,410 บาท

รวม

279,200 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

49,200 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสาหรับพนักงานและลกจ้างที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่พิเศษ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชาระเงินก้ซื้อบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ที่จาเป็นต้อง เช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย

รวม

4,337,210 บาท

จานวน

1,153,110 บาท

จานวน

936,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟ (ตลาดรถไฟ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน ค่าสิทธิการใช้ที่ดิน ฯลฯ ของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยที่เทศบาลเช่า หรือขอใช้ประโยชน์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 224 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดาเนินการดแลตลาด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดแลรักษาความสะอาด และ
ความปลอดภัยตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 226 ลาดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดาเนินการดแลอาคารศนย์อาหาร

จานวน

792,000 บาท

จานวน

900,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดแลรักษาความสะอาด และ
ความปลอดภัยอาคารศนย์อาหารอเนกประสงค์ (ตลาดขี้แพะ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 226 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาลอาหารจานเด็ด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนนักแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่อง
ดนตรี ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 223 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้จ่ายตามโครงการถนนคนเดิน
- เพื่อให้เป็นค่าตอบแทนนักแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่องดนตรี
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 223 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการลดคัดแยกขยะมลฝอย

จานวน

200,000 บาท

จานวน

116,100 บาท

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมการลดคัดแยกขยะมลฝอย ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 226 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร พัฒนาแผงลอย
จาหน่ายอาหารให้ถกหลักสุขาภิบาล
- เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนวิทยากรอาหารและเครื่องดื่ม วัสดุ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 192 ลาดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจัดระเบียบผ้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
- เพื่อให้เป็นค่าตอบแทนวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 193 ลาดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

30,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลหรือ
พนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการต่างท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ
- เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ป้ายไวนิล
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 189 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ได้แก่ ฟิวส์ หลอดไฟ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

980,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

จานวน

280,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์เพื่อตรวจรับรองร้านอาหาร
ตามเกณฑ์ CFGT และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ) และอาคารศนย์อาหาร
อเนกประสงค์ (ตลาดขี้แพะ)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ) และอาคารศนย์
อาหารอเนกประสงค์ (ตลาดขี้แพะ)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

หน้า : 91/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

3,561,400 บาท

รวม

1,294,400 บาท

รวม

1,294,400 บาท

จานวน

786,000 บาท

จานวน

8,400 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

432,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จานวน 4 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายได้ของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงินเพิ่ม
สาหรับส้รบ (พ.ส.ร.)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จานวน 4 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 4 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

หน้า : 92/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

1,222,600 บาท

รวม

319,600 บาท

จานวน

264,000 บาท

จานวน

45,600 บาท

จานวน

10,000 บาท

1.เงินค่าตอบแทนสาหรับผ้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ตั้งไว้ 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสาหรับพนักงานและลกจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
พิเศษ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
2.ค่าตอบแทนกาลังคนสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนกาลังคนด้านสาธารณสุข สาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษผ้ปฏิบัติ
งานด้านการสาธารณสุข
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชาระเงินก้ซื้อบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ที่จาเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย

รวม

611,000 บาท

จานวน

396,000 บาท

ค่าใช้จ่ายสาหรับสารวจข้อมลจานวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ จานวน
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

15,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดแลอาคารกักสัตว์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมไป
ถึงดแลให้อาหารสุนัขที่อาศัยในอาคารกักสัตว์ ช่วยเจ้าหน้าที่จับสุนัขเพื่อนามา
พักที่อาคารกักสัตว์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 195 ลาดับที่ 12
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสารวจข้อมลจานวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 194 ลาดับที่ 11
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาบริการ ค่า
เย็บหนังสือ หรือค่าเช่าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน และจ้างบุคคลภายนอก
ดาเนินกิจการของเทศบาลฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน

10,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

30,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

288,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลหรือ
พนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการต่างท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน อุปกรณ์ทาหมัน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565)
หน้าที่ 194 ลาดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ฟิวส์ หลอดไฟ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะไหล่รถยนต์
ยางรถยนต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์สาหรับงานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุม
โรค และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ เช่น ค่าอาหารสุนัข ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พ่กัน แผ่นป้าย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

4,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

4,000 บาท

รวม

29,400 บาท

รวม

29,400 บาท

จานวน

9,400 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ งานศนย์บริการฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ต้เย็น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อต้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต จานวน 1
เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 381 ลาดับที่ 241
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,015,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,015,000 บาท

เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณ จานวน
สุข

580,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

- เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข 29 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 193 ลาดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหม่ จานวน
บ้าน
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขของ อสม. ชุมชนละ 15,000
บาท เพื่อให้ อสม.ดาเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่
1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
2.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ
3.การจัดบริการด้านสาธารณสุขในชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 190 ลาดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

435,000 บาท

หน้า : 98/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

1,594,100 บาท

รวม

1,299,100 บาท

รวม

1,299,100 บาท

จานวน

1,256,100 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

รวม

295,000 บาท

รวม

185,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
อัตราเงินเดือน จานวน 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
เงินเพิ่มพิเศษสาหรับส้รบ (พ.ส.ร) ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งอานวยการท้องถิ่น จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษของพนักงานและ
พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าเช่าบ้าน

จานวน

60,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้าน ค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินก้ซื้อบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาลที่จาเป็นต้องเช่าบ้านและมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของพนักงานเทศบาล ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการพัฒนาศักยภาพผ้พิการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผ้พิการ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้สอยค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 196 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

หน้า : 100/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

3,280,140 บาท

รวม

1,884,140 บาท

รวม

1,884,140 บาท

จานวน

1,343,700 บาท

จานวน

113,240 บาท

จานวน

67,200 บาท

จานวน

324,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จานวน 3 คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของผ้บริหารผ้ได้รับเงินเดือนถึงขั้น
สงของอันดับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเงิน
เพิ่มพิเศษสาหรับส้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น จานวน 1 คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

1,296,000 บาท

รวม

302,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

400,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษของพนักงานและลกจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าหรือค่าผ่อนชาระเงินก้ซื้อบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาล ที่จาเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน ค่าสิทธิการใช้ที่ดิน ฯลฯ ของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยที่เทศบาลเช่า หรือขอใช้ประโยชน์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 229 ลาดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทาความสะอาด

จานวน

108,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

รวม

291,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทาความสะอาดสานักงานกองช่าง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณปโภคและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 290 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเย็บหนังสือ หรือค่าเช่าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาทาความ
สะอาด สนง. กองช่าง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึกโรเนียว ปากกา
ยางลบ แฟ้ม ผ้าธง ผ้าระบาย ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

303,000 บาท

จานวน

270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ไม้กวาด เข่ง ถังใส่ขยะ
น้ายาล้างห้องน้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันเครื่อง น้ามันหล่อลื่น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พ่กัน
และสี ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
หัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษไขคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

15,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

17,857,400 บาท

รวม

10,357,900 บาท

รวม

10,357,900 บาท

จานวน

3,381,840 บาท

จานวน

66,560 บาท

จานวน

36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใช้ระบบอินเตอร์เน็ตกองช่าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จานวน 12 คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงิน
เพิ่มพิเศษสาหรับส้รบ (พ.ส.ร) ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น จานวน 2 คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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ค่าจ้างลกจ้างประจา

จานวน

1,563,500 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

4,752,000 บาท

จานวน

528,000 บาท

รวม

6,199,500 บาท

รวม

2,584,000 บาท

จานวน

1,860,000 บาท

จานวน

420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้างลกจ้างประจา
จานวน 6 คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของลกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษลกจ้างประจาที่ได้รับการปรับอัตรา
เงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงิน
เดือนเต็มถึงขั้นสงสุดของอันดับ และจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสาหรับส้รบ (พ.ส.ร
.) ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 44 คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษของพนักงานและลกจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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ค่าเช่าบ้าน

จานวน

204,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

530,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าหรือค่าผ่อนชาระเงินก้ซื้อบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาล ที่จาเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบ ฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
เย็บหนังสือ หรือค่าเช่าปกหนังสือ และค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลกจ้าง
ประจาและพนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการ
ต่างท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม

3,085,500 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

1,380,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึกโรเนียว ปากกา
ยางลบ แฟ้ม ผ้าธง ผ้าระบาย ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ บาลาส
สายไฟ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี หิน ทราย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันเครื่อง น้ามันหล่อลื่น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ เช่น น้ายารักษา
คุณภาพน้า ออกซิเจน แอลกอฮอล์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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วัสดุเครื่องแต่งกาย

จานวน

3,000 บาท

รวม

1,300,000 บาท

รวม

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

รวม

800,000 บาท

จานวน

800,000 บาท

รวม

12,496,100 บาท

รวม

3,516,500 บาท

รวม

3,516,500 บาท

จานวน

669,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของราชการที่ได้รับการปรับอัตรา เงินเดือน
ตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือน
เต็มถึงขั้นสงสุดของอันดับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับส้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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ค่าจ้างลกจ้างประจา

จานวน

1,321,500 บาท

จานวน

36,000 บาท

จานวน

1,296,000 บาท

จานวน

144,000 บาท

รวม

8,016,100 บาท

รวม

760,000 บาท

จานวน

570,000 บาท

จานวน

140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้างลกจ้างประจา
จานวน 5 คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของลกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลกจ้างประจาที่ได้รับการปรับอัตรา
เงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินใหม่หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนเต็มถึงขั้นสงสุดของอันดับและจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้แก่ลกจ้างประจา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 12 คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อใช้จ่ายในการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษของ
พนักงานและลกจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

50,000 บาท

รวม

4,202,600 บาท

จานวน

108,000 บาท

จานวน

1,176,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดแลรักษาความสะอาด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดแลรักษาความสะอาดอาคาร
อเนกประสงค์พร้อมดแลรักษาไม้ประดับสวนรื่นอรุณ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่
1 กุมภาคม 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 231 ลาดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสวนภมินทร์,
สวนขวัญประชา,สวนรื่นอรุณ,สวนหน้าโรงพยาบาล,สนามกีฬาเทศบาล,
สานักงานกองช่าง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 219 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดแลรักษาสวนสาธารณะของเทศบาล

จานวน

2,803,600 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดแลรักษาสวนหน้าโรง
พยาบาล เกาะกลางถนนเอเชีย 18 ตลอดสาย สวนสิรินธร สวนภมินทร์ สวน
ขวัญประชา และสวนเลียบทางรถไฟ ถนนทรายทอง 1 และสนามกีฬา
สันติภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 230 ลาดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเย็บหนังสือ หรือค่าเช่าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลกจ้าง
ประจาและพนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการ
ต่างท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รวม

623,500 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ บาลาส
สายไฟ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ไม้กวาด เข่ง ถังใส่ขยะ
น้ายาล้างห้องน้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี หิน ทราย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันเครื่อง น้ามันหล่อลื่น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ เช่น น้ายารักษา
คุณภาพน้า ออกซิเจน แอลกอฮอล์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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วัสดุการเกษตร

จานวน

200,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

รวม

2,430,000 บาท

จานวน

2,130,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

963,500 บาท

รวม

163,500 บาท

จานวน

35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสวนสาธารณะของเทศบาลและไฟสาธารณะ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาในสวนสาธารณะและสนามกีฬาสันติภาพ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ชนิดเครื่องยนต์ แบบมือถือใบมีดตัด
ขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นห้าปี
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 340 ลาดับที่ 72
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
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เครื่องตัดหญ้า

จานวน

28,500 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

800,000 บาท

จานวน

800,000 บาท

รวม

32,971,100 บาท

รวม

16,485,600 บาท

รวม

16,485,600 บาท

จานวน

189,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ (แบบข้อแข็ง)
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสบไม่น้อยกว่า 30
ซีซี พร้อมใบมีด จานวน 3 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นห้าปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 339 ลาดับที่ 71
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าจ้างลกจ้างประจา

จานวน

805,800 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

13,932,000 บาท

จานวน

1,548,000 บาท

รวม

14,118,000 บาท

รวม

4,810,000 บาท

จานวน

3,990,000 บาท

จานวน

800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลกจ้างประจา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน
จานวน 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินเพิ่มต่าง ๆของลกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ลกจ้างประจา ที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
และเงินตอบแทนพิเศษแก่ลกจ้างประจาของผ้ที่ได้รับค่าจ้างสงสุดของอันดับ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม จานวน 129 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จานวน 129 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสาหรับพนักงานและลกจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
พิเศษ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

20,000 บาท

รวม

5,738,000 บาท

จานวน

3,000,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดาเนินการขนย้ายและฝังกลบขยะ
- เพื่อใช้สาหรับขนย้ายและฝังกลบขยะของแต่ละเดือนหรือครั้งคราว รวมถึง
จ้างเหมาบุคคลภายนอก คนงานในการควบคุมเครื่องชั่งขยะ คนงานทั่ว
ไป และยามประจาบ่อกาจัดขยะ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 229 ลาดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดแลจัดการบ่อบาบัดปฏิกล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดแลจัดการบ่อบาบัดปฏิกล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 231 ลาดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

หน้า : 117/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดภายในชุมชน

จานวน

1,620,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

รวม

3,450,000 บาท

จานวน

325,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดแลทาความสะอาดภายในชุมชน จานวน 15 ชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 230 ลาดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาบริการ
ค่าเย็บหนังสือ หรือค่าเช่าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน
และจ้างบุคคลภายนอกดาเนินกิจการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปน ทราย หิน ดินถม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

400,000 บาท

จานวน

2,320,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะไหล่รถยนต์
ยางรถยนต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ ยาฆ่าแมลง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พ่กัน แผ่นป้าย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ถุงมือ เสื้อแขนยาว
หรือแขนสั้น เสื้อกั๊ก รองเท้า ผ้ากั้นเปื้อน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศนย์กาจัดขยะฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของศนย์กาจัดขยะฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

2,367,500 บาท

รวม

2,367,500 บาท

จานวน

2,200,000 บาท

จานวน

79,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขยะมลฝอย แบบอัดท้าย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ
ขนาดความจุของต้ไม่น้อยกว่า 6 ลกบาศก์เมตร จานวน 1 คัน (ราคาตามท้อง
ตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 382 ลาดับที่ 244
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องบดวัตถุดิบ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบดวัตถุดิบ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x150
เซนติเมตร กาลังการผลิต ไม่น้อยกว่า 400-500 กิโลกรัม/ชั่วโมง จานวน 1
เครื่อง (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 382 ลาดับที่ 245
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เครื่องพ่นหมอกควัน

จานวน

59,000 บาท

จานวน

9,500 บาท

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ปริมาณการฉีดพ่นน้ายาไม่น้อย
กว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง ถังบรรจุน้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร กาลังเครื่องยนต์ไม่
น้อยกว่า 25 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 383 ลาดับที่ 246
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย (แบบข้อแข็ง)
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสบไม่น้อยกว่า 30
ซีซี พร้อมใบมีด จานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 383 ลาดับที่ 248
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งานบาบัดน้าเสีย

รวม

458,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

240,000 บาท

รวม

240,000 บาท

จานวน

216,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

รวม

180,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
ทั่วไป จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสาหรับพนักงานและลกจ้างที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่พิเศษ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้สอย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปน ทราย หิน ดินถม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

38,000 บาท

รวม

28,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องตัดเหล็ก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.50
มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ จานวน 1
เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 384 ลาดับที่ 249
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินก่อสร้าง ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

7,891,600 บาท

รวม

2,934,000 บาท

รวม

2,934,000 บาท

จานวน

1,887,500 บาท

จานวน

121,300 บาท

จานวน

85,200 บาท

จานวน

756,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงอัตรา
เงินเดือน จานวน 5 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนักบริหาร และค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับรบ (พ.ส.ร.)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ประเภทอานวยการท้องถิ่น
จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 7 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

หน้า : 124/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

4,723,000 บาท

รวม

472,000 บาท

จานวน

360,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินก้ซื้อบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ที่จาเป็นจะต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
เงินช่วยเหลือบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย

รวม

3,918,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนา
สตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้สอยค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 199 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน

50,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนาสตรี

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเย็บเล่มทาปก เข้าเล่ม
หนังสือต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เข้าเล่มแผนชุมชน ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่า
จ้างบุคคลภายนอกดาเนินกิจการของเทศบาล ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของพนักงานเทศบาล ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

150,000 บาท
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด

จานวน

200,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด และเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างชุมชนต่าง ๆ
ในเขตเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 199 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสนับสนุนชุมชนในขบวนพาเหรด ค่าเงิน
รางวัล ค่าตอบแทนการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 237 ลาดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการจัดงานอาซรอสัมพันธ์

จานวน

150,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานอาซรอสัมพันธ์โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสนับสนุนชุมชนในขบวนพาเหรด เงินรางวัล ค่าตอบ
แทนการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 237 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการจัดงานฮารีรายอ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานฮารีรายอ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสนับสนุนชุมชนในด้านต่างๆ เงินรางวัลตอบแทน
การแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 237 ลาดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการจัดทาแผนชุมชน

จานวน

100,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาแผนชุมชนโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้สอยค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 296 ลาดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดาเนินการดแลกองสวัสดิการสังคมและศนย์
เรียนร้ผ้สงอายุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาดสานักงานและบริเวณโดยรอบอาคารกองสวัสดิการสังคม และศนย์
เรียนร้ผ้สงอายุ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 080832
/ว120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 299 ลาดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการเทศบาลพบประชาชน

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 300 ลาดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม และ
จริยธรรมแก่เยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่า
วุฒิบัตร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดค่ายจริยธรรมเยาวชน แบ่งเป็น 2
กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก จานวน 30,000 บาท
2. กิจกรรมพัฒนาความร้ค่คุณธรรมเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก จานวน 70,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 238-239 ลาดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดงานของกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ

จานวน

930,000 บาท

โครงการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ จานวน
เพียง

680,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดงาน
ของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การอบรม ค่าวุฒิบัตร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่
ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมศึกษาดงานด้านกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการส่ง
เสริมอาชีพของกลุ่มสตรี เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 180,000 บาท
2. กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก จานวน 400,000 บาท
3. กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มพนประสิทธิภาพแกนนาศนย์เรียนร้ผ้สงอายุ
และศึกษาดงาน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 200,000 บาท
4. กิจกรรมเพิ่มพนประสิทธิภาพแกนนาเยาวชนและศึกษาดงาน
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 150,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 297-298 ลาดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหา
ความยากจนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการอบรม ค่าวุฒิบัตร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 29 ชุมชน
แบ่งเป็น 17กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนท่าประปาเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก จานวน 30,000 บาท
2. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนอริศรา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 35,000 บาท
3. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนเจริญสุข
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 35,000 บาท
4. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนสวนมะพร้าว
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 45,000 บาท
5. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนบาโงเปาะเล็ง
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 50,000 บาท
6. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนดงงเห่า
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 40,000 บาท
7. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนสันติสุข
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 40,000 บาท
8. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนโปฮงยาม
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 35,000 บาท
9. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนกโบร์
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 35,000 บาท
10. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนมัสยิดกลาง
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 40,000 บาท
11. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนกือบงกาแม
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 35,000 บาท
12. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนกือดาบาร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 40,000 บาท
13. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนหลังล้อแม็ก
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 35,000 บาท
14. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนทรายทอง
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 35,000 บาท
15. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกกลุ่มสตรี
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 50,000 บาท
16. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกกลุ่มผ้สงอายุ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 50,000 บาท
17. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกซรีจาฮายา จานวน 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 200-207 ลาดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองสวัสดิการสังคม)
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน

จานวน

200,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจใน
เดือนรอมฎอน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 237 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้สอยค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 199 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

30,000 บาท

รวม

233,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัดสุสานักงาน เช่น กระดาษ ปากกาไวบอร์ด แฟ้ม
ดินสอ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ได้แก่ หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ขาหลอด
ฟลออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด
ถังใส่ขยะ น้ายาล้างจาน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ไม้อัด สี ปน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น ไขควง อะไหล่
ยานพาหนะ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

90,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น แผ่นป้าย พ่กัน
ถ่านใส่กล้องถ่ายรป ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
แผ่น CD ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากองสวัสดิการสังคมและศนย์เรียนร้ผ้สงอายุ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปากองสวัสดิการสังคมและศนย์เรียนร้ผ้สงอายุ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์กองสวัสดิการสังคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมกองสวัสดิการสังคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

234,600 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

214,600 บาท

จานวน

164,600 บาท

จานวน

50,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปการ
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย
เสา TOWER สามเหลี่ยม สง 6 เมตร มีหลังคาคลุม จานวน 2 ต้น
Power Mix กาลังขับไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จานวน 2 เครื่อง
เครื่อง DVD ใช้แผน CD และ USB ได้ จานวน 2 เครื่อง
ชุดลาโพงฮอร์น ขนาด 150 วัตต์ มี Matching Cine ปากฮอร์น
15 นิ้ว จานวน 8 ตัว ไมโครโฟนสายแบบไดนามิค จานวน 4 ตัว
และต้ Rack จานวน 1 ต้ พร้อมติดตั้ง ณ ชุมชนจือแรตลี และชุมชนสันติ
สุข (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 301 ลาดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

1,059,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,059,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,059,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

จานวน

41,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานบันทึกข้อมลและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานบันทึก
ข้อมลและพัฒนาระบบสารสนเทศ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 302 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมน้อมราลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าชุดตัก
บาตร วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
งานตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 249 ลาดับที่ 19
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)

หน้า : 137/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จานวน

270,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการแสดงกิจกรรมมวยไทย ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญของ
รางวัลในกิจกรรม ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดงานตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 246 ลาดับที่ 13
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)

โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าชุดตักบาตร วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดงานตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 246 ลาดับที่ 14
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)

หน้า : 138/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่ห้ว

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าชุดตักบาตร ต้นเทียนชัย พานพุ่ม ธป เทียน ค่า
เช่าเครื่องเสียง ธงราวตราสัญลักษณ์ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงาน และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 247 ลาดับที่ 16
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ จานวน
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นค่าอาหาร อาหาร
ว่าง/เครื่องดื่ม ต้นเทียนชัย พานพุ่ม ธป เทียน ค่าเช่าเครื่องเสียง ธงราวตรา
สัญลักษณ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็นในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 247 ลาดับที่ 15
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)

250,000 บาท

150,000 บาท

หน้า : 139/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าชุดตักบาตร ต้นเทียนชัย พานพุ่ม ธป เทียน ค่า
เช่าเครื่องเสียง ธงราวตราสัญลักษณ์ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงาน และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 248 ลาดับที่ 17
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ จานวน
พระบรมราชินี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าชุดตัก
บาตร ต้นเทียนชัย พานพุ่ม ธป เทียน ค่าเช่าเครื่องเสียง ธงราวตรา
สัญลักษณ์ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดงานตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 248 ลาดับที่ 18
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)

100,000 บาท

100,000 บาท

หน้า : 140/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

3,388,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

3,388,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

3,388,000 บาท

โครงการจ้างเหมาเอกชนดแลรักษาความสะอาดสนามกีฬามหาราช สนาม
จานวน
ฟุตบอล ลานคนเดิน สนามเปตอง สนามฟุตซอล สนามหญ้าเทียม ห้องประชุมหา
ราชและอื่นๆ

988,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดแลรักษาสนามกีฬา
มหาราช สนามฟุตบอลลานคนเดิน สนามเปตอง สนามฟุตซอล สนามหญ้า
เทียม ห้องประชุมมหาราช และอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 233 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการการแข่งขันบาสเกตบอล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงิน
รางวัลการแข่งขันฯ ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การแข่งขันฯ ค่าสนับสนุน
ทีมเข้าร่วมแข่งขัน ค่าอาหารว่าง อาหารสาหรับผ้เข้าแข่งขันฯ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที 213 ลาดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)

จานวน

100,000 บาท

หน้า : 141/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

โครงการการแข่งขันปันจักสีลัต

จานวน

200,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่จัดการแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน
ค่าเหรียญรางวัล ค่าน้าดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทาเกียรติ
บัตร ค่าเช่าเต็นท์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า
เวที ค่าเช่าสกอร์บอร์ด ค่าอาหารและเครื่องดื่มคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
งาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 213 ลาดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ถ้วยรางวัล เหรียญ
รางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม ฟุตซอล ฟุตบอล ตะกร้อ กรีฑา ค่า
ตกแต่งสถานที่จัดทาการแข่งขัน ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์ วัสดุจัดทา
ประกาศวัสดุจัดทาสนาม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
หน้าที่ 214 ลาดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)

หน้า : 142/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับ
ภาคใต้และระดับประเทศ ประจาปี 2563

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ที่ไปเข้าร่วม
การแข่งขันระดับภาคใต้ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก ค่า
ชุดนักกีฬากรีฑา อุปกรณ์แข่งขันฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด
โครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 210 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาสนามแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่ารางวัลการแข่ง
ขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 214 ลาดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)

หน้า : 143/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง

จานวน

80,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วย
รางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน ค่าจัดทาสนามแข่งขัน ค่าจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ สปอร์ตโฆษณา ไวนิล ฯลฯ ค่าอุปกรณ์ในการจัดการแข่ง
ขัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 210 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
โครงการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คัพ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วย
รางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจา
สนาม ค่าจัดทาสนามแข่งขัน ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ สปอร์ตโฆษณา ไว
นิล ฯลฯ ค่าอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับการจัดโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 213 ลาดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)

หน้า : 144/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

โครงการแข่งขันเรือยอกอง

จานวน

300,000 บาท

โครงการจัดส่งเยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดในกิจกรรมต่าง จานวน
ๆ

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลการแข่งขันเรือยอกอง (ประเภทประชาชนทั่ว
ไป) เงินรางวัลการแข่งขันเรือยอกอง (ประเภทอาวุโสทั่วไป) เงินรางวัลการ
แข่งขัน เรือปิดตา เงินรางวัลการแข่งขันเรือ (ค่พิเศษ) ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการการตัดสิน ค่าเช่าโป๊ะเรือ ค่าเช่าเรือพร้อมอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง (ชุดใหญ่) ค่าเช่ารถประชาสัมพันธ์ ค่าน้าดื่มโพลารีสฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 211 ลาดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อุปกรณ์กีฬา ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 209 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)

หน้า : 145/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

2,410,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,410,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

2,410,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดร้อน ประจาปี 2563
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนพระ
วิทยากร/พระอุปฌาย์/พระพี่เลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
บรรพชา/ศีลจาริณี ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 245 ลาดับที่ 12
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
โครงการประเพณีชักพระ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลการประกวดเรือพระ ค่าตอบแทนการแสดง
บนเวที การแสดงของนักเรียน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินเรือพระ
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเช่าเวที เต็นท์ เครื่องเสียง ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 242 ลาดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)

หน้า : 146/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

โครงการประเพณีลอยกระทง

จานวน

580,000 บาท

จานวน

280,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง เต็นท์ ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนพิธีเปิด-ปิด การแสดง
นักร้อง นักดนตรี ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อการประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด
โครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 242 ลาดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
โครงการประเพณีสงกรานต์
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารางวัลการประกวด ค่ารับรองสาหรับผ้ที่รับเชิญมาร่วม
งาน ค่าตอบแทนการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการแสดงของนักเรียน ค่า
ผ้าไหม สาหรับรดน้าดาหัวผ้สงอายุ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถาน
ที่ วัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับการจัดโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 244 ลาดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)

หน้า : 147/162

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:04:36

โครงการวันตรุษจีน

จานวน

450,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ เงิน
รางวัล การประกวดหนน้อยตรุษจีน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนการ
แสดงของนักเรียน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่อง
เสียง แสง สี ค่าพลุ ประทัด โคมเต็งลั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด
โครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 243 ลาดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)

โครงการวันอาสาฬหบชา/วันเข้าพรรษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา ค่าเทียนแผ่น วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการหล่อเทียนพรรษา เทียน
พรรษา ค่าตอบแทนการแสดงต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัล
การประกวดกิจกรรมต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 244 ลาดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
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โครงการส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

จานวน

350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่อง
เสียง เวที เต็นท์ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าพลุ ดอกไม้ไฟ ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
โครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 243 ลาดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมภมิปัญญาท้องถิ่น (สมโภชศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ)
จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน
การแสดงชุดพิธีเปิดงาน ค่าเช่าเครื่องเสียง แสง สี ค่าตอบแทนชุดการแสดง
ศิลปะ ประเพณีภมิปัญญาท้องถิ่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสาหรับแขกผ้มี
เกียรติและเจ้าหน้าที่ผ้ร่วมงานค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 241 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการศึกษา)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จานวน 4 คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

รวม

2,767,500 บาท

รวม

2,007,500 บาท

รวม

2,007,500 บาท

จานวน

1,127,200 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

22,300 บาท

จานวน

18,000 บาท

จานวน

756,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

รวม

730,000 บาท

รวม

488,000 บาท

จานวน

330,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
เงินเพิ่มพิเศษสาหรับส้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างจานวน 7 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษของพนักงานและ
พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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ค่าเช่าบ้าน

จานวน

48,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

172,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าหรือค่าผ่อนชาระเงินก้ซื้อบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาล ที่จาเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเย็บหนังสือ หรือค่าเช่าปกหนังสือ และค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการต่างท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึกโรเนียว ปากกา
ยางลบ แฟ้ม ผ้าธง ผ้าระบาย ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง

จานวน

120,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

งานโรงฆ่าสัตว์

รวม

3,379,800 บาท

งบบุคลากร

รวม

329,200 บาท

รวม

329,200 บาท

จานวน

199,200 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี หิน ทราย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์
พ่กันและสี ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
แผนงานการพาณิชย์

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุสิทธิ
ได้รับ และค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการส้
รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

108,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม

1,284,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เงินค่าตอบแทนหรับผ้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนสาหรับพนักงานและลกจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
2. ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จากหน่วยงานอื่นที่มาปฏิบัติงานของ
เทศบาลเป็นการชั่วคราว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย

รวม

374,000 บาท

จานวน

324,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดแลระบบและการจัดการโรงฆ่าสัตว์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดแลระบบและการจัดการโรงฆ่าสัตว์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 234 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาบริการ
ค่าเย็บหนังสือ หรือค่าเช่าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน และจ้างบุคคลภายนอก
ดาเนินกิจการของเทศบาล ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ฟิวส์ หลอดไฟ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

610,000 บาท

จานวน

420,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปน ทราย หิน ดินถม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม
น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์งานควบคุมโรค
และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของโรงฆ่าสัตว์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,766,600 บาท

รวม

1,756,600 บาท

จานวน

27,000 บาท

จานวน

3,800 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
ชั้นวางของ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชั้นวางของหน้าสแตนเลส ยาวไม่น้อยกว่า 1.80
เซนติเมตร สงไม่น้อยกว่า 1.60 เซนติเมตร จานวน 2 ตัว (ราคาท้อง
ตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2562 – 2565)
หน้าที่ 384 ลาดับที่ 252
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ต้เหล็กเก็บของ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อต้เหล็กเก็บของ แบบสองบาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่น
ชั้นปรับระดับ กว้างไม่น้อยกว่า 91.4 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 45.7
เซนติเมตร สงไม่น้อยกว่า 183 ซนติเมตร จานวน 1 ต้ (ราคาท้อง
ตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 384 ลาดับที่ 251
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โต๊ะสแตนเลส

จานวน

4,800 บาท

จานวน

1,700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะสแตนเลส แบบมีล้อ กว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร สงไม่น้อยกว่า 81 เซนติเมตร จานวน 1
ตัว (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 385 ลาดับที่ 253
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ต่าง พร้อมติด
ตั้ง บริเวณโรงฆ่าสัตว์ ศนย์กาจัดขยะฯ บ่อบาบัดสิ่งปฏิกล อาคารกัก
สัตว์ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จานวน 32 ตัว (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิ
ทัลฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 386 ลาดับที่ 257
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โต๊ะสแตนเลส

จานวน

11,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส เพื่อวางสัตว์ที่รอการชาแหละ ขนาดไม่
น้อยกว่า 132x248x100 เซนติเมตร จานวน 2 ตัว (ราคาท้องตลาด) เนื่อง
จากไม่ได้กาหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 386 ลาดับที่ 259
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินก่อสร้าง ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชาระหนี้เงินต้น

รวม

66,761,300 บาท

รวม

66,761,300 บาท

รวม

66,761,300 บาท

จานวน

4,977,600 บาท

จานวน

1,411,600 บาท

เพื่อจ่ายชาระหนี้เงินต้น ให้แก่ สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
(ก.ส.ท.) ตามสัญญาเงินก้เลขที่ 1514/81/2558 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558
งวดที่ 3 จานวนเงิน 2,776,285.44 บาท และตามสัญญาเงินก้เลข
ที่ 1765/85/2560 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 งวดที่ 2 จานวน
เงิน 2,201,261.92 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าชาระดอกเบี้ย
เพื่อจ่ายชาระดอกเบี้ย ให้แก่ สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
(ก.ส.ท.) ตามสัญญาเงินก้เลขที่ 1514/81/2558 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558
และตามหนังสือสานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลฯ ที่ มท 0808.4
/ว14 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 งวดที่ 2 จานวนเงิน 740,629.86
บาท และตามสัญญาเงินก้เลขที่ 1765/85/2560 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560
ตามหนังสือสานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลฯ ที่ มท 0808.4/5182
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 งวดที่ 2 จานวนเงิน 670,885.58 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จานวน

2,508,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

800,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมที่เทศบาลจะต้องจ่ายสมทบ
โดยตั้งในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามหนังสือสานัก
งาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22
มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสัมคม พ.ศ. 2533 เป็น
เงิน 1,890,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้าง บุคลากรสนับสนุน
การสอนภารโรง เป็นเงิน 69,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
3. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้าง ศนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นเงิน 216,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้าง ครสอนอิสลามศึกษา
พุทธศาสนาและโภชนาการ เป็นเงิน 333,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นาส่งเงินสมทบ
เข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณ
ทั้งปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสถานีขนส่งผ้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากขนส่งจังหวัดนราธิวาส
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เบี้ยยังชีพผ้สงอายุ

จานวน

35,906,400 บาท

จานวน

8,784,400 บาท

จานวน

600,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผ้สงอายุ จานวน 4,608 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผ้สงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 215 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เบี้ยยังชีพคนพิการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จานวน 915 คน
ในอัตรา 800 บาท/คน/เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 215 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เบี้ยยังชีพผ้ปวยเอดส์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผ้ปวยเอดส์ จานวน 100 คน ในอัตรา
500 บาท/คน/เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2562)
หน้า 216 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
สารองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,263,470 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 736,530 บาท
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รายจ่ายตามข้อผกพัน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร

จานวน

400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้
รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกใส่น้า เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ โดยตั้งจ่ายจากค่าปรับผ้กระทาผิดกฎหมายจราจร 200,000 บาทและจ่าย
จากเงินรายได้ 200,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าบารุง ส.ท.ท.
จานวน

318,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์การ
คานวณในอัตราร้อย 1/6 ของงบประมาณรายรับของปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ไม่รวมเงินก้ เงินจ่ายขาดสะสมเงินอุดหนุนประจาปีงบประมาณ 2561
เทศบาลมีรายรับจริง 428,285,727.93 บาท หักเงินอุดหนุน 237,898,600
บาท คงเหลือ 190,387,127.93 บาท คานวณในอัตราร้อย
ละ 1/6=0.00167 เป็นเงิน 317,946.50 บาท ตั้งจ่ายไว้ 318,000 บาท ตั้ง
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบารุงสมาคม พ.ศ.2555
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตามหนังสือ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต12 สงขลา ที่ สปสช.5.33/ว165 ลงวัน
ที่ 20 มีนาคม 2562 ซึ่งเทศบาลใช้ฐานประชากร ณ วันที่ 31
มีนาคม 2562 = 41,605X45X50% = 936,112.50 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จานวน

936,200 บาท
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เงินช่วยพิเศษ

จานวน

100,000 บาท

จานวน

3,686,100 บาท

จานวน

743,000 บาท

จานวน

3,470,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทาศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างปฏิบัติราชการตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ
รับเงินบาเหน็จบานาญ ตามหนังสือที่ มท 0808.5/ว 1766 ลงวันที่ 26
สิงหาคม 2554 โดยตั้งในอัตราร้อยละสองของประมาณการรายรับ ซึ่งไม่รวม
เงินพันธบัตร เงินก้ เงินอุทิศ หรือเงินอุดหนุน เทศบาล ได้ประมาณการราย
รับ ประจาปี 2563 จานวน 184,303,000 บาท จ่ายในอัตราร้อยละสอง
เป็นเงิน 3,686,060 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินช่วยค่าครองชีพผ้รับบานาญ (ชคบ.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผ้รับบานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่
มิใช่ตาแหน่งพนักงานคร โดยคานวณจากเงินที่ต้องจ่ายจริงของผ้รับ
บานาญ จานวน 20 ราย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินบาเหน็จลกจ้างประจา
1. เงินบาเหน็จรายเดือน ตั้งไว้ 2,753,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน
ของลกจ้างประจาที่ออกจากงานเนื่องจากทางานมานานซึ่งจ่ายเป็นราย
เดือน จานวน 18 ราย
2. เงินบาเหน็จปกติ ตั้งไว้ 717,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนของ
ลกจ้างประจาที่ออกจากงานเนื่องจากทางานมานานซึ่งจ่ายครั้งเดียว
จานวน 1 ราย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

สวนที่ 3
งบประมาณเฉพาะการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
- ประเภทกิจการสถานธนานุบาล
- ประเภทกิจการสถานีขนสง
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รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะกาล สถานธนานุบาล
คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
รายรับจริง
หมวด
ป 2559
ป 2560
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

4,343,785.00

ป 2561

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

25,298,329.50
0
28,457,022.53

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

5,364,323.54
8,940,539.23
3,576,215.69
17,881,078.46
46,338,100.99

4,613.18

3,158,340.00
353.03

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาล
คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
รายจายจริง
ป 2559
ป 2560
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
งบลงทุน
รวมรายจาย

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

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

ป 2561
3,037,568.99
1,669,340.00
1,126,510.44
129,700.00
115,790
6,078,909.43
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รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานีขนสง
คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
รายรับจริง
หมวด
ป 2559
ป 2560
1. คาเชาทรัพยสินอื่น ๆ
2. คาบริการสถานีขนสง
3. คาบริการอื่น
4. ดอกเบี้ยเงินฝาก
5. งบทั่วไปชวยเหลือ
รวมรายรับ

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

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

ป 2561
658,400.00
307,898.00
20,017.50
5,392.29
600,000.00
1,591,707.79

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานีขนสง
คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
รายจายจริง
ป 2559
ป 2560
สํารองจาย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
รวมรายจาย

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

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

ป 2561
39,125.00
358,386.39
835,822.79
252,300.00
1,485,634.18

วันท่พิมพ : 12/9/2562 10:30:11
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทศบาล มอง ง -ล
อา ภอ ง -ล จัง วัดนราธิวา
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 61,540,000 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 34,540,000 บาท
า รจา นายทรัพย ลด
า รจา ารจา นายทรัพย ลด

รวม

4,500,000 บาท

จานวน

4,500,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

30,000,000 บาท

จานวน

30,000,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

8,100,000 บาท

จานวน

13,500,000 บาท

จานวน

5,400,000 บาท

ดย านวณจา ารจา นายทรัพย ลด นปท่ผานมา ปน ณฑ

ดอ บ้ย งินฝา ธนา าร
ดอ บ้ย งินฝา ธนา าร
ดย านวณจา ดอ บ้ย งินฝา ธนา ารตั้ง ต ดอน
ตลา ม 2561 - ันยายน 2562 ปน ณฑ
ดอ บ้ยรับจานา
ดอ บ้ยรับจานา
ดย านวณจา ดอ บ้ยรับจานา อง ดอน
ตลา ม 2561 - ันยายน 2562 ปน ณฑ
ราย ด้ บ็ด ตล็ด
ราย ด้ บ็ด ตล็ด
ปนราย ด้ บ็ด ตล็ดตาง ๆ ท่ ม ้าลั ษณะรายรับ มวดอ่น ๆ
รายได้อื่น เป็นเงิน 27,000,000 บาท
งินทานบารงท้องถิ่น 30
งินทานบารงท้องถิ่น 30

อง า ร ทธิ

ทนดา นิน าร อง ถานธนานบาล 50
ทนดา นิน าร อง ถานธนานบาล 50
บา น็จรางวัล ร้อยละ 20
งินบา น็จรางวัล 20

อง า ร ทธิ

อง า ร ทธิ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อาเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,127,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร เป็นเงิน 2,930,000 บาท
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนพนักงาน

รวม

2,930,000 บาท

จานวน

2,500,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเพิ่มนอกเหนือจากเงินค่าจ้างของ
พนักงานสถานธนานุบาล ของผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายให้พนักงานผู้ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ
สถานธนานุบาลและผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

เงินอื่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขต
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานสถานธนานุบาลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
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งบดาเนินงาน เป็นเงิน 3,150,200 บาท
ค่าตอบแทน

รวม

1,747,200 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จานวน

150,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

1,200 บาท

จานวน

90,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ตามระเบียบ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล
ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
เงินช่วยเหลือบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรสาหรับบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล
ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
ค่าพาหนะเหมาจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และพนักงานสถานธนานุบาลที่ดาเนินการ
ตรวจทรัพย์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
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เงินสมทบเงินสะสม

จานวน

240,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของค่าจ้างประจา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
ค่าอาหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจาวันทาการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
ค่าเบี้ยเลี้ยงจาหน่ายทรัพย์หลุด
เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานสถานธนานุบาลที่ดาเนินการจาหน่าย
ทรัพย์หลุดจานา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
ค่าสมนาคุณ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(สถานธนานุบาล)
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่ได้รับเงินค่าจ้าง
ไม่เกินเดือนละ 14,660 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
ค่าตอบแทนพิเศษ
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงของตาแหน่ง
ในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของค่าจ้างถึงขั้นสูงของตาแหน่ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

หน้า : 4/10

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:35:42

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

รวม

653,000 บาท

รวม

318,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานทาสิ่งของต่างๆ ค่าตรวจสภาพรถ
จักรยานยนต์ เลขทะเบียน ขขท.877 และค่าจ้างซ่อมแซมทรัพย์สินของสถาน
ธนานุบาล ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจานาของสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และตั๋วเงินซึ่งรวมถึงอากรแสตมป์
(ในกรณีทาสัญญากู้เงินมาเป็นทุนหมุนเวียนรับจานา) สาหรับการจ่าย
เงินเกินบัญชีกับธนาคาร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
เพื่อใช้เป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ
สถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
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ค่าวารสาร

จานวน

2,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รวม

250,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่างๆ ของสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
ค่าสอบบัญชี
เพื่อจ่ายให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบ
การเงินของสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่ารับรอง
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือนสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1. โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลฯ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกฯ เช่น ค่าผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เนื่องในวันที่ระลึก ค่าจัดพิธีทางศาสนา เช่น ค่าธูป
เทียน ค่าเครื่องบวงสรวงสิ่งศักดิ์ ค่าปัจจัย เป็นต้น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
อัดขยายภาพกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาลฯเดินทางไปราชการและอบรมผู้จัดการฯ โดยสานักงาน
จ.ส.ท. ได้ขอความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
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ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

จานวน

100,000 บาท

รวม

470,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของ
สถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ของสถานธนานุบาล และวัสดุอื่นๆที่ไม่
สามารถจัดประเภทวัสดุอื่นใดได้แล้ว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับการทาความสะอาดและอื่นๆ ของ
สถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ ตะปู ปูนซิเมนต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกยาง
ใน กุญแจเลื่อน กุญแจล๊อต น็อต สกรู น้ากลั่นและอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

280,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ เช่น น้ามันเบนซิน
น้ามันดีเซล แก๊ส น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับกิจการสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต ( Internet) และค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
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ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

97,400 บาท

จานวน

49,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
งบลงทุน เป็นเงิน 97,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1. ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จานวน 17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ลิ้นชัก ไว้เก็บทอง
ภายในห้องสตรองรูม จานวน 5 ใบ (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 385 ลาดับที่ 255
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
2. เครื่องปรับอากาศ จานวน 32,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า
24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 385 ลาดับที่ 256
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จานวน 22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จานวน 1
เครื่อง (ราคามาตราฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 386 ลาดับที่ 261
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
2. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader จานวน 1,400
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader
จานวน 2 เครื่อง (ราคามาตราฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 387 ลาดับที่ 263
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
3. โปรแกรมส่วนเชื่อมโยงร่วมกับ SOFTWARE จานวน 24,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโปรแกรมส่วนเชื่อมโยงร่วมกับ SOFTWARE ระบบงานสถาน
ธนานุบาล จานวน 2 ระบบ โดยสามารถทางานร่วมกับโปรแกรมระบบงาน
สถานธนานุบาลเดิมได้ต่อเนื่องไม่ติดขัด (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้
กาหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 387 ลาดับที่ 262
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

จานวน

48,000 บาท
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งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 27,150,000 บาท
รายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายฝายอานวยการ

รวม

27,150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

8,100,000 บาท

จานวน

13,500,000 บาท

จานวน

5,400,000 บาท

รวม

5,800,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

5,000,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่สานักงาน จ.ส.ท.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
เงินทานุบารุงท้องถิ่น 30%
สาหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตั้งจ่ายจากกาไรสุทธิ (สถานธนานุบาล)
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล 50%
สาหรับจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียน
ตั้งจ่ายจากกาไรสุทธิ (สถานธนานุบาล)
บาเหน็จรางวัล 20%
เพื่อสาหรับจ่ายเป็นเงินบาเหน็จรางวัล
ตั้งจ่ายจากกาไรสุทธิ (สถานธนานุบาล)
งบกลาง เป็นเงิน 5,800,000 บาท
งบกลาง
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปทีล่วงมาให้กับสานักงาน จ.ส.ท.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
เพื่อจ่ายชาระดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารให้แก่ธนาคาร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(สถานธนานุบาล)
ค่าชาระดอกเบี้ยเงินกู้
เพื่อจ่ายชาระดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.บ.ท.)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่ง
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสุไหงโ -ล
อาเภอ สุไหงโ -ล จังหวัดนราธิวาส
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,770,200 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 1,770,200 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ

จานวน

649,200 บาท

จานวน

312,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

800,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

คานวณจา รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆแต่ละเดือนที่ผ่านมา
ค่าบริ ารสถานีขนส่ง
คานวณจา รายได้ค่าบริ ารสถานี แต่ละเดือนที่ผ่านมา
ค่าบริ ารอื่น ๆ
คานวณจา รายได้ค่าบริ ารอื่นๆ แต่ละเดือนที่ผ่านมา
งบทั่วไปช่วยเหลือ
ประมาณ ารตั้งรับไว้ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปในรายจ่ายงบ ลาง ซึ่งตั้ง
จ่ายเพื่องบเฉพาะ ารประจาปงบประมาณ พ.ศ.2563
ดอ เบี้ย
คานวณจา ดอ เบี้ยธนาคารในปที่ล่วงมา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่ง
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อาเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,770,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร เป็นเงิน 360,000 บาท
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

รวม

360,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

จานวน

324,000 บาท

รวม

7,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเติมต่างๆของพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 3 อัตรา ที่ปฏิบัติงานสถานี
ขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
งบดาเนินงาน เป็นเงิน 1,283,390 บาท
ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก การตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุม และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างฯและเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยประจา
สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่ารับวารสารต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง ตั้งไว้ 25,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานีขนส่ง ตั้งไว้ 360,000
บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562 เริ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 220 ลาดับที่ 1
3. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดสถานีขนส่ง ตั้ง
ไว้ 216,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562 เริ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้าที่ 303 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)

รวม

911,890 บาท

จานวน

601,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จานวน

15,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

290,890 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- ค่ารับรองตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง เพื่อ
เป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายไว้ในเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเบิกจ่าย เงิน
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
คือ ไม่เกินปละ1%ของรายได้จริง ของปงบประมาณที่ล่วงมา
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสาคัญ และงานพิธีต่างๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าพิธีการจัดงาน การจัดกิจกรรมต่างๆของสถานีขนส่ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงิน
รางวัลค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ ค่าเสีย
หาย หรือค่าสินไหมทดแทน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ในสานักงานต่างๆ เช่น กระดาษพิมพ์ กระดาษ
โรเนียว หมึกพิมพ์ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ ดินสอ เครื่องคิดเลข น้าดื่ม
ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งนามาซ่อม หรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคาร
ต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า รางเดินสายไฟ ถ่านอัลคา
ไลน์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น
น้ายาล้างจาน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน
ไม้เนื้อแข็ง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ายา
เคมี เวชภัณฑ์ สาหรับสัตว์ ยาฆ่ายุง เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์
ที่ไม่ใช่ยา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตรต่างๆ เช่น จอบ เสียม บุ้งกี๋
รองเท้าบูท ฝกบัวรดน้าต้นไม้ ปุยสาหรับใส่ต้นไม้ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุแผ่นพับเอกสาร ประชาสัมพันธ์ แนะนาสถานที่หน่วย
งานราชการ หน่วยงานเอกชนต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัด และพื้นที่
ใกล้เคียง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

244,500 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

75,500 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แฮ
นดี้ไดส์ สาหรับเก็บข้อมูล กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ น้ายาล้างเครื่อง
คอมฯ แผ่นซีดีเปล่า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทในกลุ่มวัสดุใด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของสถานีขนส่งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งค่าโทรศัพท์ทาง
ไกลที่ใช้ติดต่อเกี่ยวกับงานราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
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ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม

จานวน

13,000 บาท

รวม

39,400 บาท

จานวน

9,900 บาท

จานวน

7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายในการจัดทา
และติดตั้งเว็บไซต์ของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และค่าจัด
ทาพื้นที่เว็บไซต์ การปรับปรุงข้อมูลรายเดือน จานวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
งบลงทุน เป็นเงิน 89,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
รถเข็นสัมภาระ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นสัมภาระ รับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 370
กิโลกรัม จานวน 2 คัน (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กาหนดในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 385 ลาดับที่ 254
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รถเข็นชนิดนั่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถเข็นชนิดนั่ง ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 18 x 18
นิ้ว จานวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 386 ลาดับที่ 258
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จานวน

22,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

37,410 บาท

จานวน

18,000 บาท

จานวน

19,410 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิทัลฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 386 ลาดับที่ 260
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งไว้ 50,000 บาท
งบกลาง เป็นเงิน 37,410 บาท
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ
.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2542
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) ที่มีสิทธิรับเงินบาเหน็จบานาญ ตามหนังสือที่ มท 0808.5/ว 2305
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยตั้งในอัตราร้อยละสองของประมาณการราย
รับ ซึ่งไม่รวมเงินพันธบัตร เงินกู้ เงินอุทิศ หรือเงินอุดหนุน เทศบาล ได้
ประมาณการรายรับประจาป 2563 จานวน 1,770,200 บาท หักงบทั่วไปช่วย
เหลือ 800,000 บาทจ่ายในอัตราร้อยละสอง เป็นเงิน 19,410 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานีขนส่ง)
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการโครงการอื่น

แผนงานงบกลาง

800,000

ค่าชาระดอกเบี้ย

1,411,600

เงินบาเหน็จลกจ้างประจา

3,470,000

เงินช่วยพิเศษ

100,000

รายจ่ายตามข้อผกพัน

งบกลาง

งบกลาง

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จราจร

400,000

ค่าบารง .ท.ท.

318,000

เงิน มทบกองทนหลัก
ประกัน ขภาพระดับ
ท้องถิ่น

936,200

เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอด ์

600,000

ค่าชาระหนี้เงินต้น

4,977,600

เงิน มทบกองทนประกัน
ังคม

2,508,000

เบี้ยยังชีพผ้ งอาย

35,906,400

เงิน มทบกองทนเงินทดแทน

120,000

เงิน มทบกองทนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ ่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

3,686,100

ารองจ่าย

2,000,000

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการโครงการอื่น

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

800,000

ค่าชาระดอกเบี้ย

1,411,600

เงินบาเหน็จลกจ้างประจา

3,470,000

เงินช่วยพิเศษ

100,000

รายจ่ายตามข้อผกพัน

งบกลาง

งบกลาง

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จราจร

400,000

ค่าบารง .ท.ท.

318,000

เงิน มทบกองทนหลัก
ประกัน ขภาพระดับ
ท้องถิ่น

936,200

เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอด ์

600,000

ค่าชาระหนี้เงินต้น

4,977,600

เงิน มทบกองทนประกัน
ังคม

2,508,000

เบี้ยยังชีพผ้ งอาย

35,906,400

เงิน มทบกองทนเงินทดแทน

120,000

เงิน มทบกองทนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ ่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

3,686,100

ารองจ่าย

2,000,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เบี้ยยังชีพคนพิการ
งบกลาง

งบกลาง

เงินช่วยค่าครองชีพผ้รับ
บานาญ (ชคบ.)

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

8,784,400
743,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทน มาชิก ภา
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหาร ่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

108,000

756,000

756,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของลกจ้าง
ประจา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

20,520,000
76,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

10,000

22,300

121,300

229,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

12,000

84,000

84,000

2,280,000

199,200

1,127,200

1,887,500

5,584,340

เงินเดือนพนักงาน

1,188,000

25,000

128,400
132,000

1,256,100

2,795,040

18,000

123,200

เงินอื่นๆ
เงินวิทยฐานะ
ค่าจ้างลกจ้างประจา
เงินประจาตาแหน่ง

3,690,800
18,000

85,200

103,200
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เบี้ยยังชีพคนพิการ
งบกลาง

งบกลาง

8,784,400

เงินช่วยค่าครองชีพผ้รับ
บานาญ (ชคบ.)

743,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทน มาชิก ภา
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหาร ่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

รวม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

17,218,760

เงินเพิ่มต่าง ๆของลกจ้าง
ประจา

20,000

4,752,000

351,600

351,600

3,563,700

3,563,700

459,000

459,000

1,430,000

1,430,000

351,600

351,600

4,512,000

49,810,760

10,100

106,100

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

8,851,700

126,000

1,306,000

10,820,500

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

1,038,000

528,000

492,000

4,650,000

73,776,140

1,470,000

16,426,800

104,522,320

เงินเดือนพนักงาน
เงินอื่นๆ

7,950,000

7,950,000

เงินวิทยฐานะ

9,236,400

9,236,400

ค่าจ้างลกจ้างประจา

970,000

275,800

4,936,600

เงินประจาตาแหน่ง

330,200

652,600

1,330,400

หน้า : 5/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตร

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
30,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

210,000

20,000

90,000

ค่าเบี้ยประชม
เงินช่วยเหลือบตร
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น

25,000
330,000

360,000

6,660,000

90,000

654,000

ค่าเช่าบ้าน

48,000

72,000

276,000

60,000

124,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

80,000

15,000

1,370,000

15,000

30,000

15,000

50,000

232,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

120,000

30,000

30,000

ค่าเช่าที่ดินการรถไฟ
ค่าเช่าที่ดินของการ
รถไฟ

งบดาเนินงาน

150,000

ค่าเช่าที่ดินของการ
รถไฟ (ตลาดรถไฟ)
ค่าใช้สอย

1,153,110

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาดแลรักษาความ
ะอาด

108,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาทาความ ะอาด

108,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบคคลภายนอก
ดาเนินการขนย้ายและ
ฝังกลบขยะ

3,000,000

หน้า : 6/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตร

แผนงานการศึกษา
220,000

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
45,000

ค่าเบี้ยประชม

312,000

927,000

5,000

5,000

เงินช่วยเหลือบตร
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าเช่าที่ดินการรถไฟ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

25,000
1,936,300

1,460,000

2,740,000

14,350,300

100,000

48,000

378,000

1,106,800

30,000

45,000

360,000

1,945,000

100,000

20,000

250,000

727,000

35,000

35,000

ค่าเช่าที่ดินของการ
รถไฟ

150,000

ค่าเช่าที่ดินของการ
รถไฟ (ตลาดรถไฟ)

1,153,110

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาดแลรักษาความ
ะอาด

108,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาทาความ ะอาด

108,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบคคลภายนอก
ดาเนินการขนย้ายและ
ฝังกลบขยะ

3,000,000

หน้า : 7/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

ค่าใช้สอย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบคคลภายนอก
ดาเนินการดแลตลาด

936,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบคคลภายนอก
ดาเนินการดแลอาคาร
ศนย์อาหาร

792,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบคคลภายนอก
ดแลจัดการบ่อบาบัด
ปฏิกล
งบดาเนินงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบคคลภายนอก
ดแลระบบและการ
จัดการโรงฆ่า ัตว์

108,000

324,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบคคลภายนอก
ดแลอาคารกัก ัตว์

396,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบคคลภายนอก
รักษาความ ะอาดภาย
ในชมชน

1,620,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมารักษาความ
ปลอดภัย

1,176,000

หน้า : 8/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบคคลภายนอก
ดาเนินการดแลตลาด

936,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบคคลภายนอก
ดาเนินการดแลอาคาร
ศนย์อาหาร

792,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบคคลภายนอก
ดแลจัดการบ่อบาบัด
ปฏิกล

108,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบคคลภายนอก
ดแลระบบและการ
จัดการโรงฆ่า ัตว์

324,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบคคลภายนอก
ดแลอาคารกัก ัตว์

396,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบคคลภายนอก
รักษาความ ะอาดภาย
ในชมชน

1,620,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมารักษาความ
ปลอดภัย

1,176,000

หน้า : 9/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาแรงงาน บคคล
ภายนอก
ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาเอกชนดแลรักษา
วน าธารณะของ
เทศบาล
ค่าใช้จ่าย าหรับ ารวจ
ข้อมลจานวน ัตว์ และ
ขึ้นทะเบียน ัตว์ตาม
โครงการ ัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษ นัขบ้าฯ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าประกันภัยรถยนต์
โครงการจ้างวิทยากร
ปฏิบัติหน้าที่คร อนอิ
ลามศึกษา
โครงการจ้างเหมางาน
รักษาความปลอดภัย
โรงเรียนเทศบาล
โครงการจ้างเหมาทา
ความ ะอาด (นักการ
ภารโรง)
โครงการจ้างเหมาบคคล
ปฏิบัติหน้าที่งานบันทึก
ข้อมล

2,803,600

15,000

หน้า : 10/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาแรงงาน บคคล
ภายนอก

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

216,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาเอกชนดแลรักษา
วน าธารณะของ
เทศบาล

ค่าใช้สอย

216,000

2,803,600

ค่าใช้จ่าย าหรับ ารวจ
ข้อมลจานวน ัตว์ และ
ขึ้นทะเบียน ัตว์ตาม
โครงการ ัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษ นัขบ้าฯ
งบดาเนินงาน

รวม

15,000

ค่าประกันภัยรถยนต์

30,000

30,000

โครงการจ้างวิทยากร
ปฏิบัติหน้าที่คร อนอิ
ลามศึกษา

354,240

354,240

โครงการจ้างเหมางาน
รักษาความปลอดภัย
โรงเรียนเทศบาล

672,000

672,000

โครงการจ้างเหมาทา
ความ ะอาด (นักการ
ภารโรง)

756,000

756,000

โครงการจ้างเหมาบคคล
ปฏิบัติหน้าที่งานบันทึก
ข้อมล

120,000

120,000

หน้า : 11/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการจ้างเหมาบคคล
ปฏิบัติหน้าที่งานบันทึก
ข้อมลและพัฒนาระบบ
าร นเทศ

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

108,000

โครงการจ้างเหมาเฝ้า
ระวังความปลอดภัย
านักงานเทศบาลเมือง
ไหงโก-ลก

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดแลรักษาความ
ะอาด นามกีฬา
มหาราช นามฟตบอล
ลานคนเดิน นามเปต
อง นามฟตซอล นาม
หญ้าเทียม ห้องประชม
หาราชและอื่นๆ

988,000

โครงการบริหารจัดการ
ศนย์บริการนักท่องเที่ยว
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทแกน
นา ตรี
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

70,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 12/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:31

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการจ้างเหมาบคคล
ปฏิบัติหน้าที่งานบันทึก
ข้อมลและพัฒนาระบบ
าร นเทศ
โครงการจ้างเหมาเฝ้า
ระวังความปลอดภัย
านักงานเทศบาลเมือง
ไหงโก-ลก

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

108,000

270,000

270,000

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดแลรักษาความ
ะอาด นามกีฬา
มหาราช นามฟตบอล
ลานคนเดิน นามเปต
อง นามฟตซอล นาม
หญ้าเทียม ห้องประชม
หาราชและอื่นๆ
โครงการบริหารจัดการ
ศนย์บริการนักท่องเที่ยว

988,000

666,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทแกน
นา ตรี
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวม

666,000

70,000

250,000

250,000

หน้า : 13/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:31

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่ากิจกรรมพัฒนา
คณภาพผ้เรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนา
คณภาพผ้เรียน
(โรงเรียนเทศบาล)
ค่ากิจกรรมพัฒนาผ้
เรียน (ศนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(โรงเรียนเทศบาล)

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ค่าจัดการเรียนการ อน
(รายหัว)
ค่าจัดการเรียนการ อน
(รายหัว) (โรงเรียน
เทศบาล)
ค่าจัดการเรียนการ อน
(ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์แก้ไขปัญหายา
เ พติด
ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เทศบาล

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 14/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:31

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่ากิจกรรมพัฒนา
คณภาพผ้เรียน

331,760

331,760

ค่ากิจกรรมพัฒนา
คณภาพผ้เรียน
(โรงเรียนเทศบาล)

1,504,120

1,504,120

ค่ากิจกรรมพัฒนาผ้
เรียน (ศนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

301,860

301,860

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

169,650

169,650

ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(โรงเรียนเทศบาล)

1,106,400

1,106,400

ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

210,600

210,600

ค่าจัดการเรียนการ อน
(รายหัว)

1,696,500

1,696,500

ค่าจัดการเรียนการ อน
(รายหัว) (โรงเรียน
เทศบาล)

6,010,800

6,010,800

ค่าจัดการเรียนการ อน
(ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

1,193,400

1,193,400

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์แก้ไขปัญหายา
เ พติด

200,000

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เทศบาล

100,000

100,000

หน้า : 15/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:31

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

ค่าใช้จ่ายจัดงาน
เทศกาลอาหารจานเด็ด

900,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ถนนคนเดิน

120,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ลดคัดแยกขยะมลฝอย

200,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
่งเ ริมและพัฒนางาน
ขาภิบาลอาหาร
พัฒนาแผงลอย
จาหน่ายอาหารให้ถก
หลัก ขาภิบาล

116,100

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมจัดระเบียบผ้
ประกอบการกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ ขภาพ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรงหลัก ตร ถาน
ศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและศึกษาดงาน

50,000

150,000

95,000

60,000

120,000

หน้า : 16/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:31

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าใช้จ่ายจัดงาน
เทศกาลอาหารจานเด็ด

900,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ถนนคนเดิน

120,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ลดคัดแยกขยะมลฝอย

200,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
่งเ ริมและพัฒนางาน
ขาภิบาลอาหาร
พัฒนาแผงลอย
จาหน่ายอาหารให้ถก
หลัก ขาภิบาล

116,100

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมจัดระเบียบผ้
ประกอบการกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ ขภาพ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรงหลัก ตร ถาน
ศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและศึกษาดงาน

1,000,000

130,000

1,010,000

80,000

2,615,000

80,000

373,550

373,550

หน้า : 17/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:31

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครใน ังกัด
องค์กรปกครอง ่วนท้อง
ถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ปรับปรงหลัก ตร/ ื่อ
การเรียนการ อนวิชา
อิ ลามศึกษา/พทธ
ศา นาในหลัก ตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ปรับปรงห้อง มด
โรงเรียน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
หลัก ตรอิ ลามศึกษา
(มตะวัซซีเฏาะห์) และ
ื่อการเรียนการ อนใน
ถานศึกษาที่จัดการ
ศึกษาหลัก ตรผ ม
ผ าน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนร้ในโรงเรียน
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเ พติดใน
ถานศึกษา

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 18/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:31

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครใน ังกัด
องค์กรปกครอง ่วนท้อง
ถิ่น

549,000

549,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ปรับปรงหลัก ตร/ ื่อ
การเรียนการ อนวิชา
อิ ลามศึกษา/พทธ
ศา นาในหลัก ตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

600,000

600,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ปรับปรงห้อง มด
โรงเรียน

400,000

400,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
หลัก ตรอิ ลามศึกษา
(มตะวัซซีเฏาะห์) และ
ื่อการเรียนการ อนใน
ถานศึกษาที่จัดการ
ศึกษาหลัก ตรผ ม
ผ าน

300,000

300,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนร้ในโรงเรียน

200,000

200,000

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเ พติดใน
ถานศึกษา

175,000

175,000

หน้า : 19/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:31

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษ นัขบ้า
ตามโครงการ ัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ นัขบ้าฯ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการ ่งเ ริม
การจัดกระบวนการ
เรียนการ อนการ
บริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
" ถานศึกษาพอเพียง" ่
"ศนย์การเรียนร้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"
ค่าใช้จ่ายในการ ่งเ ริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
ถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการ ่งเ ริม
องค์กรปกครอง ่วนท้อง
ถิ่นที่จัดทาแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น
ค่าใช้จ่ายในการ ร้าง
ภมิค้มกันยาเ พติดเด็ก
และเยาวชนนอก ถาน
ศึกษา

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

150,000

หน้า : 20/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:31

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษ นัขบ้า
ตามโครงการ ัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ นัขบ้าฯ

150,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

2,000,000

2,000,000

ค่าใช้จ่ายในการ ่งเ ริม
การจัดกระบวนการ
เรียนการ อนการ
บริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
" ถานศึกษาพอเพียง" ่
"ศนย์การเรียนร้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"

400,000

400,000

ค่าใช้จ่ายในการ ่งเ ริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
ถานศึกษา

200,000

200,000

ค่าใช้จ่ายในการ ่งเ ริม
องค์กรปกครอง ่วนท้อง
ถิ่นที่จัดทาแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น

450,000

450,000

ค่าใช้จ่ายในการ ร้าง
ภมิค้มกันยาเ พติดเด็ก
และเยาวชนนอก ถาน
ศึกษา

200,000

200,000

หน้า : 21/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:31

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ของศนย์การเรียนร้ด้าน
การท่องเที่ยวใน ถาน
ศึกษา ังกัดองค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
นิทรรศการทางวิชาการ
และแ ดงผลงานนัก
เรียนกล่มโรงเรียน
เทศบาลระดับภาคและ
ระดับประเทศ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
นิทรรศการและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาตลาด ดน่าซื้อ
ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดศนย์
บริการนักท่องเที่ยว
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนระบบ ADSL
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนระบบ
Wireless Fidelity :
WiFi
ค่าปัจจัยพื้นฐาน าหรับ
เด็กนักเรียนยากจน

60,000

หน้า : 22/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:31

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ของศนย์การเรียนร้ด้าน
การท่องเที่ยวใน ถาน
ศึกษา ังกัดองค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น

200,000

200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
นิทรรศการทางวิชาการ
และแ ดงผลงานนัก
เรียนกล่มโรงเรียน
เทศบาลระดับภาคและ
ระดับประเทศ

350,000

350,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
นิทรรศการและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ

200,000

200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาตลาด ดน่าซื้อ

60,000

ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดศนย์
บริการนักท่องเที่ยว

50,000

50,000

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนระบบ ADSL

38,400

38,400

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนระบบ
Wireless Fidelity :
WiFi

28,800

28,800

ค่าปัจจัยพื้นฐาน าหรับ
เด็กนักเรียนยากจน

908,000

908,000

หน้า : 23/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:31

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าปัจจัยพื้นฐาน าหรับ
นักเรียนยากจน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ค่าวั ดที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติศา นกิจ/แบบ
เรียน าหรับ ถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาแบบผ ม
ผ านระหว่างหลัก ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหลัก ตรอิ ลาม
ศึกษา (อิ ลาม
ตอนกลาง/มตะ
วัซซีเฎาะห์ ม.1-3)

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าวั ด ่งเ ริมการเรียน
ร้ภาษาไทย
ค่าหนัง ือเรียน
ค่าหนัง ือเรียน
(โรงเรียนเทศบาล)
ค่าหนัง ือเรียน (ศนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียน ังกัด
เทศบาล
ค่าอาหารกลางวันเด็ก
ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 24/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:31

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าปัจจัยพื้นฐาน าหรับ
นักเรียนยากจน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

339,000

339,000

ค่าวั ดที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติศา นกิจ/แบบ
เรียน าหรับ ถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาแบบผ ม
ผ านระหว่างหลัก ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหลัก ตรอิ ลาม
ศึกษา (อิ ลาม
ตอนกลาง/มตะ
วัซซีเฎาะห์ ม.1-3)

377,000

377,000

ค่าวั ด ่งเ ริมการเรียน
ร้ภาษาไทย

80,000

80,000

318,600

318,600

1,756,400

1,756,400

140,400

140,400

1,508,000

1,508,000

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียน ังกัด
เทศบาล

12,936,000

12,936,000

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3,439,800

3,439,800

ค่าหนัง ือเรียน
ค่าหนัง ือเรียน
(โรงเรียนเทศบาล)
ค่าหนัง ือเรียน (ศนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)
ค่าอาหารกลางวัน

หน้า : 25/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:31

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ค่าอปกรณ์การเรียน
ค่าอปกรณ์การเรียน
(โรงเรียนเทศบาล)
ค่าอปกรณ์การเรียน
(ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการการแข่งขัน
บา เกตบอล

100,000

โครงการการแข่งขันปัน
จัก ีลัต

200,000

โครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑา กล่ม
โรงเรียนเทศบาลเมือง
ไหงโก-ลก

150,000

โครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑา องค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยระดับ
ภาคใต้และระดับ
ประเทศ ประจาปี 2563

1,000,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เซปักตะกร้อ

70,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เปตอง

80,000

โครงการแข่งขันฟตบอล
าน ัมพันธ์ เทศบาล
เมือง ไหงโก-ลก คัพ

300,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 26/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:31

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าอปกรณ์การเรียน

158,340

158,340

ค่าอปกรณ์การเรียน
(โรงเรียนเทศบาล)

1,078,100

1,078,100

ค่าอปกรณ์การเรียน
(ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

140,400

140,400

โครงการการแข่งขัน
บา เกตบอล

100,000

โครงการการแข่งขันปัน
จัก ีลัต

200,000

โครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑา กล่ม
โรงเรียนเทศบาลเมือง
ไหงโก-ลก

150,000

โครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑา องค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยระดับ
ภาคใต้และระดับ
ประเทศ ประจาปี 2563

1,000,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เซปักตะกร้อ

70,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เปตอง

80,000

โครงการแข่งขันฟตบอล
าน ัมพันธ์ เทศบาล
เมือง ไหงโก-ลก คัพ

300,000

หน้า : 27/48
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการแข่งขันเรือยอ
กอง

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
300,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาชมชน ัมพันธ์ต้าน
ภัยยาเ พติด

200,000

โครงการจัดการเรียนร้
ภาษาต่างประเทศ ่
ากล (ภาษาจีน)

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
น้อมราลึกวันคล้ายวัน
วรรคตพระบาท มเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภมิพลอดลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

41,000

โครงการจัดงานเมาลิด
ัมพันธ์

350,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

270,000

โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ

40,000

โครงการจัดงานอาซรอ
ัมพันธ์

150,000

โครงการจัดงานฮารีรา
ยอ

600,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 28/48
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการแข่งขันเรือยอ
กอง

300,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาชมชน ัมพันธ์ต้าน
ภัยยาเ พติด

200,000

โครงการจัดการเรียนร้
ภาษาต่างประเทศ ่
ากล (ภาษาจีน)

งบดาเนินงาน

แผนงานการศึกษา

3,600,000

3,600,000

โครงการจัดกิจกรรม
น้อมราลึกวันคล้ายวัน
วรรคตพระบาท มเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภมิพลอดลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

41,000

โครงการจัดงานเมาลิด
ัมพันธ์

350,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

270,000

โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ

40,000

โครงการจัดงานอาซรอ
ัมพันธ์

150,000

โครงการจัดงานฮารีรา
ยอ

600,000

หน้า : 29/48
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการจัดทาแผน
ชมชน
โครงการจัด ่งเยาวชน
ประชาชน เข้าร่วมการ
แข่งขันการประกวดใน
กิจกรรมต่าง ๆ

100,000

200,000

โครงการจ้างเหมาบคคล
ภายนอกดาเนินการดแล
กอง วั ดิการ ังคมและ
ศนย์เรียนร้ผ้ งอาย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

108,000

โครงการถนน าย
วัฒนธรรม
โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

100,000

โครงการบรรพชา
ามเณรและบวชศีลจาริ
ณีภาคฤดร้อน ประจาปี
2563

100,000

โครงการประเพณีชัก
พระ

300,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

580,000

โครงการประเพณี
งกรานต์

280,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 30/48
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการจัดทาแผน
ชมชน

100,000

โครงการจัด ่งเยาวชน
ประชาชน เข้าร่วมการ
แข่งขันการประกวดใน
กิจกรรมต่าง ๆ

200,000

โครงการจ้างเหมาบคคล
ภายนอกดาเนินการดแล
กอง วั ดิการ ังคมและ
ศนย์เรียนร้ผ้ งอาย

108,000

โครงการถนน าย
วัฒนธรรม

300,000

300,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

100,000

โครงการบรรพชา
ามเณรและบวชศีลจาริ
ณีภาคฤดร้อน ประจาปี
2563

100,000

โครงการประเพณีชัก
พระ

300,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

580,000

โครงการประเพณี
งกรานต์

280,000

หน้า : 31/48
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการฝึกอบรม
คณธรรมและจริยธรรม
แก่เยาวชน

100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดงานของ
กล่มพลังมวลชนต่าง ๆ

930,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผ้พิการ

50,000

โครงการพัฒนาอาชีพ
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

680,000

โครงการมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียน
ังกัดโรงเรียนเทศบาล
โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
มเด็จพระเจ้าอย่ห้ว

250,000

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 32/48
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการฝึกอบรม
คณธรรมและจริยธรรม
แก่เยาวชน

100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดงานของ
กล่มพลังมวลชนต่าง ๆ

930,000

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
งบดาเนินงาน

แผนงานการศึกษา

3,000,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผ้พิการ

50,000

โครงการพัฒนาอาชีพ
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียน
ังกัดโรงเรียนเทศบาล
โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
มเด็จพระเจ้าอย่ห้ว

3,000,000

680,000

50,000

50,000

250,000

หน้า : 33/48
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา มเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
มเด็จพระเทพรัตนราช
ดาฯ ยามบรมราช
กมารี

150,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา มเด็จพระ
นางเจ้า ิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

100,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา มเด็จพระ
นางเจ้า ทิดา พัชร ธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

100,000

โครงการวันตรษจีน

450,000

โครงการวัน
อา าฬหบชา/วันเข้า
พรรษา

250,000

โครงการ ่งท้ายปี
เก่า-ต้อนรับปีใหม่

350,000

โครงการ ง่ เ ริมการ
ปฏิบัติศา นกิจในเดือน
รอมฎอน

200,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 34/48
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา มเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
มเด็จพระเทพรัตนราช
ดาฯ ยามบรมราช
กมารี

150,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา มเด็จพระ
นางเจ้า ิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

100,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา มเด็จพระ
นางเจ้า ทิดา พัชร ธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

100,000

โครงการวันตรษจีน

450,000

โครงการวัน
อา าฬหบชา/วันเข้า
พรรษา

250,000

โครงการ ่งท้ายปี
เก่า-ต้อนรับปีใหม่

350,000

โครงการ ง่ เ ริมการ
ปฏิบัติศา นกิจในเดือน
รอมฎอน

200,000

หน้า : 35/48
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการ ่งเ ริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

100,000

โครงการ ่งเ ริมและ
พัฒนาการจัดการเรียน
การ อนในโรงเรียน
เทศบาล
ค่าใช้สอย

โครงการอนบาล ร้าง
รรค์
โครงการอนรักษ์
วัฒนธรรมภมิปัญญา
ท้องถิ่น ( มโภชศาลเจ้า
แม่โต๊ะโมะ)

งบดาเนินงาน

100,000

ื่อการเรียนการ อนเชิง
ัญลักษณ์ของความเป็น
ชาติ
ค่าบารงรักษาและซ่อมแซม

20,000

5,000

30,000

วั ดเครื่องแต่งกาย

ค่าวัสดุ

1,490,000

70,000

156,000

วั ดยานพาหนะและขน ่ง

10,000

570,000

50,000

วั ดคอมพิวเตอร์

30,000

50,000

75,000

10,000

5,000

1,100,000

40,000

120,000

90,000

3,020,000

110,000

10,000

6,000

363,000

20,000

วั ดไฟฟ้าและวิทย
วั ดเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วั ดเครื่องดับเพลิง
วั ดงานบ้านงานครัว

หน้า : 36/48
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการ ่งเ ริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
โครงการ ่งเ ริมและ
พัฒนาการจัดการเรียน
การ อนในโรงเรียน
เทศบาล
ค่าใช้สอย

โครงการอนบาล ร้าง
รรค์

100,000

9,216,000

9,216,000

50,000

50,000

โครงการอนรักษ์
วัฒนธรรมภมิปัญญา
ท้องถิ่น ( มโภชศาลเจ้า
แม่โต๊ะโมะ)

งบดาเนินงาน

ื่อการเรียนการ อนเชิง
ัญลักษณ์ของความเป็น
ชาติ
ค่าบารงรักษาและซ่อมแซม

100,000

40,000
700,000

วั ดเครื่องแต่งกาย

ค่าวัสดุ

รวม

40,000
600,000

285,000

3,200,000

60,000

5,000

221,000

วั ดยานพาหนะและขน ่ง

70,000

115,000

120,000

935,000

วั ดคอมพิวเตอร์

80,000

7,000

320,000

562,000

วั ดไฟฟ้าและวิทย

10,000

20,000

26,000

1,211,000

400,000

235,000

360,000

4,335,000

วั ดเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วั ดเครื่องดับเพลิง
วั ดงานบ้านงานครัว

100,000
40,000

10,000

100,000
74,000

523,000

หน้า : 37/48
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วั ดวิทยาศา ตร์หรือการ
แพทย์

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

5,000

110,000

350,000

108,000

ค่าอาหารเ ริม (นม)
ค่าวัสดุ

วั ดการเกษตร
วั ดก่อ ร้าง

20,000

วั ดโฆษณาและเผยแพร่
วั ด านักงาน

งบดาเนินงาน

120,000

10,000

1,730,000

2,000

2,000

6,000

10,000

50,000

80,000

200,000

85,000

วั ดอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

5,000

ค่าบริการ ื่อ ารและโทร
คมนาคม

10,000

13,000

18,000

12,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

180,000

15,000

340,000

300,000

ค่าไฟฟ้า

420,000

60,000

2,480,000

900,000

12,000

15,000

14,000

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครภัณฑ์ านักงาน
เก้าอี้ทางาน
เครื่องโทรศัพท์
เครื่องปรับอากาศ
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

23,000

เครื่องพิมพ์ดีด
ชั้นวางของ
ต้เหล็กเก็บของ
โต๊ะทางาน
ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์

27,000
3,800

หน้า : 38/48
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

วั ดวิทยาศา ตร์หรือการ
แพทย์
ค่าอาหารเ ริม (นม)
ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

135,000
10,876,400

วั ดการเกษตร

10,876,400
10,000

วั ดก่อ ร้าง

40,000

วั ดโฆษณาและเผยแพร่

10,000

วั ด านักงาน

100,000

วั ดอื่น

100,000

10,000
20,000

468,000
22,000

1,952,000

455,000

485,000

970,000

1,505,000

10,000

115,000

ค่าบริการ ื่อ ารและโทร
คมนาคม

20,000

10,000

118,000

201,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

700,000

10,000

55,000

1,600,000

2,500,000

72,000

405,000

6,837,000

70,000

70,000

91,000

152,000

เก้าอี้ทางาน

4,600

4,600

เครื่องโทรศัพท์

8,000

8,000

23,000

305,200

เครื่องพิมพ์ดีด

14,000

14,000

ชั้นวางของ

40,500

67,500

ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์

15,000

5,000

ครภัณฑ์ านักงาน

เครื่องปรับอากาศ
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

259,200

ต้เหล็กเก็บของ
โต๊ะทางาน
ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3,800
4,500

4,500

หน้า : 39/48
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

เครื่องคอมพิวเตอร์

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
34,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา

5,200

เครื่อง ารองไฟฟ้า
แกนเนอร์
ครภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน
(ระดับมัธยม)
โต๊ะ - เก้าอี้อนบาล
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
(ระดับประถม)
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะทดลองวิทยาศา ตร์
พร้อมเก้าอี้
ห่นจาลองศีรษะผ่าซึก
ครภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดแต่งพ่มไม้

35,000

เครื่องตัดหญ้า

38,000

ต้เย็น
โต๊ะ แตนเล
โต๊ะอาหาร
อ่างล้างจาน
ครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย

9,400
15,800

หน้า : 40/48
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เครื่องคอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

660,000

88,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา
เครื่อง ารองไฟฟ้า

รวม
782,000
5,200

75,000

แกนเนอร์

7,500

82,500

3,200

3,200

ครภัณฑ์การศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน
(ระดับมัธยม)

160,000

160,000

โต๊ะ - เก้าอี้อนบาล

170,000

170,000

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
(ระดับประถม)

600,000

600,000

18,000

18,000

5,500

5,500

โต๊ะทดลองวิทยาศา ตร์
พร้อมเก้าอี้
ห่นจาลองศีรษะผ่าซึก
ครภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดแต่งพ่มไม้

35,000

เครื่องตัดหญ้า

38,000

ต้เย็น

9,400

โต๊ะ แตนเล
โต๊ะอาหาร
อ่างล้างจาน
ครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย

15,800
120,000

120,000
3,500

3,500

หน้า : 41/48
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
CCTV

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

1,700,000

เครื่องขยายพร้อม
ลาโพงแบบเคลื่อนที่

5,000

ชดไมโครโฟนไร้ าย
ไมโครโฟนไร้ าย
ครภัณฑ์กีฬา
โต๊ะเทเบิลเทนนิ
เ าประตฟตซอล
ค่าบารงรักษาและปรับปรง
ครภัณฑ์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

10,000

30,000

20,000

730,000

ครภัณฑ์การเกษตร
เครื่องบดวัตถดิบ

79,000

เครื่องพ่นหมอกควัน

59,000

ครภัณฑ์อื่น
เครื่องเล่น นาม (ชด
อโมงค์รถไฟผจญภัย)
ชดเครื่องเล่น นาม
กลางแจ้ง
ครภัณฑ์ยานพาหนะและขน
่ง
รถบรรทก (ดีเซล)
รถบรรทกขยะมลฝอย
แบบอัดท้าย

2,200,000

70,000

หน้า : 42/48
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
CCTV

1,700,000

เครื่องขยายพร้อม
ลาโพงแบบเคลื่อนที่

5,000

ชดไมโครโฟนไร้ าย
ไมโครโฟนไร้ าย

รวม

17,300

17,300

12,000

12,000

โต๊ะเทเบิลเทนนิ

13,500

13,500

เ าประตฟตซอล

38,000

38,000

ครภัณฑ์กีฬา

ค่าบารงรักษาและปรับปรง
ครภัณฑ์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

10,000

150,000

1,020,000

ครภัณฑ์การเกษตร
เครื่องบดวัตถดิบ

79,000

เครื่องพ่นหมอกควัน

59,000

ครภัณฑ์อื่น
เครื่องเล่น นาม (ชด
อโมงค์รถไฟผจญภัย)

43,000

43,000

ชดเครื่องเล่น นาม
กลางแจ้ง

150,000

150,000

2,300,000

2,300,000

ครภัณฑ์ยานพาหนะและขน
่ง
รถบรรทก (ดีเซล)
รถบรรทกขยะมลฝอย
แบบอัดท้าย

2,200,000

หน้า : 43/48
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

รถบรรทกดีเซล
รถยนต์โดย าร (รถต้)
ครภัณฑ์โรงงาน
ค่าครุภัณฑ์

เครื่องตัดเหล็ก

18,000

ครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ LED แบบ
Smart TV
ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณปการ
โครงการก่อ ร้างราวกัน
ตกอาคารเรียน 3
โรงเรียนเทศบาล 1
งบลงทุน

โครงการก่อ ร้างหลังคา
ทางเดิน (อนบาล)
โรงเรียนเทศบาล 4
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อ ร้างหลังคา
อัฒจันทร์ ( นาม
ฟตบอล) โรงเรียน
เทศบาล 4
โครงการก่อ ร้าง
หอกระจายข่าวพร้อม
ติดตั้ง
โครงการทา ีกาแพง
(ฝ่ายอนบาล) โรงเรียน
เทศบาล 3

164,600

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 44/48
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

รถบรรทกดีเซล
รถยนต์โดย าร (รถต้)

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
868,000

5,600,000

รวม
868,000
5,600,000

ครภัณฑ์โรงงาน
ค่าครุภัณฑ์

เครื่องตัดเหล็ก

18,000

ครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ LED แบบ
Smart TV

37,400

37,400

โครงการก่อ ร้างราวกัน
ตกอาคารเรียน 3
โรงเรียนเทศบาล 1

207,900

207,900

โครงการก่อ ร้างหลังคา
ทางเดิน (อนบาล)
โรงเรียนเทศบาล 4

834,900

834,900

โครงการก่อ ร้างหลังคา
อัฒจันทร์ ( นาม
ฟตบอล) โรงเรียน
เทศบาล 4

788,600

788,600

ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณปการ

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อ ร้าง
หอกระจายข่าวพร้อม
ติดตั้ง
โครงการทา ีกาแพง
(ฝ่ายอนบาล) โรงเรียน
เทศบาล 3

164,600

178,300

178,300

หน้า : 45/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:31

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการทา ีภายนอก
อาคารเรียน 1,2,3
โรงเรียนเทศบาล 1
โครงการทา ี นามบาต
เกตบาล โรงเรียน
เทศบาล 1
โครงการทา ีอาคาร
ชงโค โรงเรียนเทศบาล
3

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรงเฟ
ไฟฟ้าห้องประชมวา นา
โรงเรียนเทศบาล 1
โครงการปรับปรงห้อง
นาฏศิลป์ โรงเรียน
เทศบาล 3
ค่าบารงรักษาและปรับปรง
ที่ดินและ ิ่งก่อ ร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ
ค่าบารงรักษาและปรับ
ปรงที่ดินและ ิ่งก่อ ร้าง

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอดหนนเอกชน

10,000

50,000

1,610,000

10,000

หน้า : 46/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:31

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

1,042,900

1,042,900

โครงการทา ี นามบาต
เกตบาล โรงเรียน
เทศบาล 1

166,900

166,900

โครงการทา ีอาคาร
ชงโค โรงเรียนเทศบาล
3

223,900

223,900

โครงการปรับปรงเฟ
ไฟฟ้าห้องประชมวา นา
โรงเรียนเทศบาล 1

26,000

26,000

423,000

423,000

โครงการปรับปรงห้อง
นาฏศิลป์ โรงเรียน
เทศบาล 3

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ
ค่าบารงรักษาและปรับ
ปรงที่ดินและ ิ่งก่อ ร้าง
เงินอุดหนุน

รวม

โครงการทา ีภายนอก
อาคารเรียน 1,2,3
โรงเรียนเทศบาล 1

ค่าบารงรักษาและปรับปรง
ที่ดินและ ิ่งก่อ ร้าง

งบเงินอุดหนุน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินอดหนนเอกชน

30,000

1,710,000

600,000

600,000

50,000

50,000

หน้า : 47/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:31

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

เงินอดหนน าหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้าน าธารณ ข

580,000

เงินอดหนน าหรับ นับ
นนการดาเนินงานของ
อา า มัคร าธารณ ข
ประจาหม่บ้าน

435,000

เงินอดหนน ่วนราชการ
เงินอดหนนค่าอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบ้าน
ไหงโก-ลก
รวม

66,761,300

3,379,800

2,767,500

6,857,000

7,891,600

67,062,740

1,594,100

13,354,250

หน้า : 48/48

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562 10:27:31

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

เงินอดหนน าหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้าน าธารณ ข

580,000

เงินอดหนน าหรับ นับ
นนการดาเนินงานของ
อา า มัคร าธารณ ข
ประจาหม่บ้าน

435,000

เงินอดหนน ่วนราชการ
เงินอดหนนค่าอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบ้าน
ไหงโก-ลก
รวม

6,960,000
218,087,470

6,960,000
10,218,000

43,774,850

441,748,610

