
 

 

 
 

เทศบัญญัตงิบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 

 พ.ศ. 2563 

    

 

เทศบาลต าบลมะรือโบตก 

อ าเภอระแงะ   จังหวัดนราธิวาส



เทศบาลตําบลมะรือโบตก
เขต/อําเภอ ระแงะ    จังหวัดนราธิวาส

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

151 หมู 5  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล มะรือโบตก
  เขต/อําเภอ ระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  96130

พื้นที่ 10.24 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 8,405 คน
ชาย 4,220 คน

หญิง 4,185 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลมะรือโบตก
อําเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลมะรือโบตก จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลมะรือ
โบตกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลมะรือโบตกจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 41,841,970.58 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 25,208,042.41 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 16,909,241.90 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 1,426,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 1,247,145.78 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 57,334,874.62 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 145,956.37 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 157,541.80 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 200,347.89 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 83,040.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 27,671,269.56 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 29,076,719.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 30,700.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 46,134,093.83 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 9,203,313.20 บาท

งบบุคลากร จํานวน 19,644,139.95 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 10,563,240.68 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,919,400.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,804,000.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 30,700.00 บาท



(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 341,230.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลมะรือโบตก
อําเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 139,572.45 143,000.00 113,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 151,503.13 150,500.00 254,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 296,195.29 320,000.00 250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 189,140.00 200,500.00 150,500.00

หมวดรายได้จากทุน 680.00 5,000.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 777,090.87 819,000.00 770,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 32,294,125.41 32,443,000.00 35,218,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 32,294,125.41 32,443,000.00 35,218,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,876,164.00 35,638,000.00 32,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28,876,164.00 35,638,000.00 32,000,000.00
รวม 61,947,380.28 68,900,000.00 67,988,500.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 9,897,153.68 11,253,751.00 11,982,574.00

งบบุคลากร 22,409,892.48 26,463,660.00 26,770,300.00

งบดําเนินงาน 11,548,620.32 18,385,689.00 18,537,526.00

งบลงทุน 4,073,135.46 8,842,900.00 6,478,100.00

งบเงินอุดหนุน 4,533,560.30 3,954,000.00 4,220,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 52,462,362.24 68,900,000.00 67,988,500.00

รวม 52,462,362.24 68,900,000.00 67,988,500.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
เทศบาลตําบลมะรือโบตก

อําเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตําบลมะรือโบตก
อําเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส
ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,750,616

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,298,160

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,435,965

แผนงานสาธารณสุข 4,269,764

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,029,220

แผนงานเคหะและชุมชน 8,711,540

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 540,492

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,906,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,845,000

แผนงานการเกษตร 219,169

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,982,574

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 67,988,500



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,313,580 691,800 3,500,880 11,506,260

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,688,940 691,800 3,500,880 8,881,620

งบดําเนินงาน 4,514,756 255,000 1,110,000 5,879,756

    ค่าตอบแทน 360,000 20,000 130,000 510,000

    ค่าใช้สอย 2,546,000 200,000 625,000 3,371,000

    ค่าวัสดุ 573,756 35,000 355,000 963,756

    ค่าสาธารณูปโภค 1,035,000 0 0 1,035,000

งบลงทุน 300,600 0 64,000 364,600

    ค่าครุภัณฑ์ 100,600 0 64,000 164,600

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 0 0 200,000

                                             รวม 12,128,936 946,800 4,674,880 17,750,616

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลมะรือโบตก

อําเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

งบบุคลากร 2,663,160 0 2,663,160

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,663,160 0 2,663,160

งบดําเนินงาน 0 1,535,000 1,535,000

    ค่าตอบแทน 0 80,000 80,000

    ค่าใช้สอย 0 1,040,000 1,040,000

    ค่าวัสดุ 0 415,000 415,000

งบลงทุน 0 100,000 100,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 100,000 100,000

                                             รวม 2,663,160 1,635,000 4,298,160



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 2,246,880 1,068,480 0 3,315,360

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,246,880 1,068,480 0 3,315,360

งบดําเนินงาน 1,471,000 2,608,905 50,000 4,129,905

    ค่าตอบแทน 60,000 0 0 60,000

    ค่าใช้สอย 1,130,000 718,500 50,000 1,898,500

    ค่าวัสดุ 281,000 1,890,405 0 2,171,405

งบลงทุน 410,700 0 0 410,700

    ค่าครุภัณฑ์ 131,700 0 0 131,700

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 279,000 0 0 279,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,580,000 0 3,580,000

    เงินอุดหนุน 0 3,580,000 0 3,580,000

                                             รวม 4,128,580 7,257,385 50,000 11,435,965



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 2,490,060 0 2,490,060

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,490,060 0 2,490,060

งบดําเนินงาน 602,000 384,204 986,204

    ค่าตอบแทน 167,000 0 167,000

    ค่าใช้สอย 230,000 384,204 614,204

    ค่าวัสดุ 205,000 0 205,000

งบลงทุน 553,500 0 553,500

    ค่าครุภัณฑ์ 176,500 0 176,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 377,000 0 377,000

งบเงินอุดหนุน 240,000 0 240,000

    เงินอุดหนุน 240,000 0 240,000

                                             รวม 3,885,560 384,204 4,269,764



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 2,441,220 0 2,441,220

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,441,220 0 2,441,220

งบดําเนินงาน 480,000 90,000 570,000

    ค่าตอบแทน 35,000 0 35,000

    ค่าใช้สอย 195,000 90,000 285,000

    ค่าวัสดุ 250,000 0 250,000

งบลงทุน 18,000 0 18,000

    ค่าครุภัณฑ์ 18,000 0 18,000

                                             รวม 2,939,220 90,000 3,029,220



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 2,364,820 489,420 1,500,000 4,354,240

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,364,820 489,420 1,500,000 4,354,240

งบดําเนินงาน 1,110,000 485,000 2,157,000 3,752,000

    ค่าตอบแทน 120,000 0 0 120,000

    ค่าใช้สอย 770,000 75,000 1,548,000 2,393,000

    ค่าวัสดุ 220,000 410,000 609,000 1,239,000

งบลงทุน 89,300 0 116,000 205,300

    ค่าครุภัณฑ์ 89,300 0 0 89,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 116,000 116,000

งบเงินอุดหนุน 0 400,000 0 400,000

    เงินอุดหนุน 0 400,000 0 400,000

                                             รวม 3,564,120 1,374,420 3,773,000 8,711,540
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดําเนินงาน 540,492 540,492

    ค่าใช้สอย 540,492 540,492

                                             รวม 540,492 540,492



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 365,000 510,000 875,000

    ค่าใช้สอย 365,000 510,000 875,000

งบลงทุน 1,031,000 0 1,031,000

    ค่าครุภัณฑ์ 490,000 0 490,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 541,000 0 541,000

                                             รวม 1,396,000 510,000 1,906,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

งบลงทุน 3,795,000 3,795,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,795,000 3,795,000

                                             รวม 3,845,000 3,845,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและ

ป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 196,769 22,400 219,169

    ค่าใช้สอย 196,769 22,400 219,169

                                             รวม 196,769 22,400 219,169



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,982,574 11,982,574

    งบกลาง 11,982,574 11,982,574

                                             รวม 11,982,574 11,982,574





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลมะรือโบตก
อําเภอ ระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 73,186.16 76,473.08 79,213.28 80,000.00 -18.75 % 65,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 67,376.95 58,530.42 57,959.17 60,000.00 -25.00 % 45,000.00
     ภาษีป้าย 2,400.00 2,800.00 2,400.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 142,963.11 137,803.50 139,572.45 143,000.00 113,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 466.66 3,332.59 2,043.13 2,000.00 25.00 % 2,500.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 116,590.00 124,530.00 130,310.00 110,000.00 0.00 % 110,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 0.00 4,000.00 -50.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ
การโฆษณา

210.00 30.00 10.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,100.00 1,520.00 1,960.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 470.00 350.00 720.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 10.00 10.00 500.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 24,515.00 0.00 3,000.00 1,566.67 % 50,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

9,650.00 9,450.00 9,800.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

5,100.00 6,100.00 5,800.00 7,000.00 900.00 % 70,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 367.32 523.40 360.00 500.00 0.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 134,963.98 170,360.99 151,503.13 150,500.00 254,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 320,596.01 308,409.02 296,195.29 320,000.00 -21.88 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 320,596.01 308,409.02 296,195.29 320,000.00 250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 180,180.00 43,440.00 189,140.00 200,000.00 -25.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 180,180.00 43,440.00 189,140.00 200,500.00 150,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 801.00 770.00 680.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 801.00 770.00 680.00 5,000.00 3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 629,908.36 263,824.52 233,169.28 500,000.00 -30.00 % 350,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 19,269,130.59 23,443,858.65 22,137,514.40 22,500,000.00 5.33 % 23,700,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,020,567.45 2,962,871.04 3,167,562.51 3,000,000.00 16.67 % 3,500,000.00
     ภาษีสุรา 1,685,154.17 1,723,985.69 0.00 1,800,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,624,780.49 4,154,602.65 6,626,102.91 4,500,000.00 66.67 % 7,500,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 54,868.94 67,474.09 76,041.39 70,000.00 21.43 % 85,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 57,109.27 53,635.38 51,727.92 70,000.00 14.29 % 80,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,770.00 1,452.00 2,007.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 28,344,289.27 32,671,704.02 32,294,125.41 32,443,000.00 35,218,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

15,589,281.00 28,864,338.00 28,876,164.00 35,638,000.00 -10.21 % 32,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,589,281.00 28,864,338.00 28,876,164.00 35,638,000.00 32,000,000.00
รวมทุกหมวด 44,713,074.37 62,196,825.53 61,947,380.28 68,900,000.00 67,988,500.00
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520 695,520 695,520 0 % 695,520

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

198,720 198,720 198,720 198,720 0 % 198,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,487,372.89 1,487,500.15 1,482,120 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,621,612.89 2,621,740.15 2,616,360 2,624,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,652,840 2,042,840 2,258,500 2,995,920 3.46 % 3,099,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 68,280 253,560 306,406.5 430,020 0 % 430,020

เงินประจําตําแหนง 190,400 270,000 270,000 270,000 0 % 270,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 437,620 220,020 231,522 244,320 3.19 % 252,120

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลมะรือโบตก
อําเภอระแงะ    จังหวัดนราธิวาส
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 0 30,000 31,894 37,080 0 % 37,080

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 327,774.16 404,128 432,000 432,000 0 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 36,419.38 157,403 168,000 168,000 0 % 168,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,713,333.54 3,377,951 3,698,322.5 4,577,340 4,688,940
รวมงบบุคลากร 5,334,946.43 5,999,691.15 6,314,682.5 7,201,980 7,313,580

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

59,400 0 1,000 97,000 54.64 % 150,000

คาเบี้ยประชุม 4,500 4,500 3,750 50,000 0 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 32,260 19,740 10,920 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 90,218 64,408 94,877 100,000 0 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 186,378 88,648 110,547 307,000 360,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 671,217.88 523,174.33 543,862.96 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 650,000 0 % 650,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 89,766 105,935 24,550 190,000 -21.05 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 390,131 321,510 392,910 400,000 -25 % 300,000

โครงการจัดการเลือกตั้งตางๆ 0 0 0 438,650 127.97 % 1,000,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 25,600 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา 0 49,200 0 0 0 % 0

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทํางานชวง
ปิดเทอม

53,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ทํางานชวง
ปิดเทอม

0 0 58,800 60,000 0 % 60,000

โครงการเทศบาลสัญจร 0 0 0 0 100 % 36,000

โครงการพัฒนาองคความรู้ของบุคลากร 237,838 199,800 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยสูชุมชน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

0 0 234,180 250,000 0 % 250,000

โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนใน
ด้านกฎหมายตางๆ

11,800 12,900 12,600 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 13,783.37 7,950 14,072.3 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,467,536.25 1,246,069.33 1,280,975.26 2,128,650 2,546,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,738.05 86,718 128,354 148,283 -3.05 % 143,756

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 29,971 16,600 14,717 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,761 43,211 29,320 50,000 -10 % 45,000

วัสดุกอสร้าง 14,932 18,191 3,094 50,000 -40 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 22,000 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 116,400.21 143,215.46 190,698.68 200,000 0 % 200,000

วัสดุการเกษตร 0 1,808 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 40,289 6,470 56,370 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุอื่น 0 5,048 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 249,091.26 343,261.46 422,553.68 603,283 573,756
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 700,510.57 652,947.29 682,739.14 800,000 0 % 800,000

คาบริการโทรศัพท 70,827.64 41,422.89 6,432.24 100,000 -25 % 75,000

คาบริการไปรษณีย 7,524 2,067 1,834 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 97,853.7 93,793.88 83,304.85 130,000 15.38 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 876,715.91 790,231.06 774,310.23 1,040,000 1,035,000
รวมงบดําเนินงาน 2,779,721.42 2,468,209.85 2,588,386.17 4,078,933 4,514,756

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 2,300 2,300 230.43 % 7,600

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ในสํานักงาน 0 0 14,500 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 12,900 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร 0 0 0 0 100 % 18,000

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 28,000 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติด
ตั้ง

88,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 4,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร 0 0 5,000 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 12,000 3,500 328.57 % 15,000

โครงการจัดซื้อโต๊ะสําหรับประธานในหอ
ประชุมเทศบาล

30,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค 0 0 25,000 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง 0 0 16,000 0 100 % 8,000

โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 0 0 15,600 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโพเดียม 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 0 23,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงควบคุมชุด
ประชุม

0 0 12,000 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อกล้องถายรูป 0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อกล้องบันทึกวิดีโอ 0 0 28,900 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจตเตอร 0 0 0 30,300 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา 36,370 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบตั้งโต๊ะ 29,000 32,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน

0 0 16,000 16,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก 
สําหรับงานสํานักงาน

0 0 0 0 100 % 16,000

โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร 7,900 8,600 4,300 4,300 272.09 % 16,000

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 2,700 5,600 7,500 2,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 47,399.73 29,610 18,038.03 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 254,269.73 98,810 205,138.03 142,900 100,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 133,300 36,400 18,600 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียติ 0 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 133,300 36,400 18,600 200,000
รวมงบลงทุน 254,269.73 232,110 241,538.03 161,500 300,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0 0 28,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 30,000 30,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 28,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 28,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 8,398,937.58 8,730,011 9,172,606.7 11,442,413 12,128,936
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 269,940 187,214 246,413.18 470,640 2.37 % 481,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 20,000 30,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 389,940 357,214 426,413.18 680,640 691,800
รวมงบบุคลากร 389,940 357,214 426,413.18 680,640 691,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 40,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 35,250 11,640 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 21,926 26,227 15,160 110,000 -54.55 % 50,000

โครงการจ้างวิทยากรบรรยายวิชาการและ
ความรู้ด้านศาสนา

59,660 59,950 59,150 0 0 % 0

โครงการเทศบาลสัญจร 0 0 0 36,000 -100 % 0
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โครงการบรรยายวิชาการและความรู้ด้าน
ศาสนา

0 0 0 59,950 0.08 % 60,000

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนเทศบาล 0 25,700 23,500 33,500 19.4 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 116,836 123,517 97,810 289,450 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 10,130 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 10,130 0 35,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 116,836 133,647 97,810 364,450 255,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร 7,900 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,900 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 7,900 0 0 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 514,676 490,861 524,223.18 1,045,090 946,800
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,355,200 1,459,200 1,653,488 1,863,720 12.36 % 2,094,120
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 39,600 189,600 230,430 278,760 0 % 278,760

เงินประจําตําแหนง 42,000 78,000 78,000 78,000 0 % 78,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 202,900 216,420 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 0 30,000 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 621,000 728,128 756,000 756,000 0 % 756,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 69,000 283,403 294,000 294,000 0 % 294,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,329,700 2,984,751 3,011,918 3,270,480 3,500,880
รวมงบบุคลากร 2,329,700 2,984,751 3,011,918 3,270,480 3,500,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 109,780 114,460 132,600 195,000 -48.72 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,870 1,870 12,500 25,600 17.19 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 111,650 116,330 145,100 220,600 130,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 192,170 164,150 184,390 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 200,000 20 % 240,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 80,974 167,834 196,070 232,000 -56.9 % 100,000

โครงการปรับปรุงงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

399,986 0 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0 0 0 0 100 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,271.54 39,142.62 55,089 100,000 -15 % 85,000

รวมค่าใช้สอย 692,401.54 371,126.62 435,549 532,000 625,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 58,150.05 107,636 64,124.5 130,000 -23.08 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 199 4,920 103.25 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,945 15,837 1,550 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,400 20,200 3,770 20,000 225 % 65,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 65,830.5 78,978.07 88,218.7 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร 31,477 26,590 40,547 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 176,802.55 249,241.07 198,409.2 354,920 355,000
รวมงบดําเนินงาน 980,854.09 736,697.69 779,058.2 1,107,520 1,110,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 8,400 8,400 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 28,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 11,000 14,500 -48.28 % 7,500
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อกล้องถายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล

0 0 14,000 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อตู้เย็น 0 0 0 9,400 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2

0 0 30,000 30,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
สํานักงาน

0 0 0 0 100 % 16,000

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 0 2,500 2,500 0 % 2,500

โครงการจัดซื้อปริ๊นเตอร 0 0 15,400 4,300 272.09 % 16,000

โครงการซื้อคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล

0 0 0 0 100 % 22,000

โครงการซื้อคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมาลผล

0 0 21,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 34,679.51 48,540 20,038.78 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 34,679.51 58,540 122,338.78 97,100 64,000
รวมงบลงทุน 34,679.51 58,540 122,338.78 97,100 64,000

รวมงานบริหารงานคลัง 3,345,233.6 3,779,988.69 3,913,314.98 4,475,100 4,674,880
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,258,847.18 13,000,860.69 13,610,144.86 16,962,603 17,750,616
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 622,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 73,080

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 0 100 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 1,404,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 546,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 2,663,160
รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 2,663,160

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 2,663,160
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 849,860 934,200 806,430 605,520 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 15,900 107,760 90,970 73,080 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 18,000 18,000 18,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,278,000 1,296,000 1,322,709 1,404,000 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 142,000 504,000 514,467.8 546,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,285,760 2,859,960 2,752,576.8 2,646,600 0
รวมงบบุคลากร 2,285,760 2,859,960 2,752,576.8 2,646,600 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 25,200 50,000 30 % 65,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 9,512 0 10,000 50 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 9,512 25,200 60,000 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 48,305 0 447,976 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 450,000 0 % 450,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 315,980 299,576 61,026 100,000 -10 % 90,000

โครงการจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน
สาธารณภัยตางๆ

11,850 0 0 0 0 % 0

โครงการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุใน
วันสําคัญๆ

18,080 0 0 0 0 % 0
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในวัน
สําคัญตางๆ

0 20,200 18,800 37,000 -18.92 % 30,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

28,580 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกทบทวน อปพร. 0 69,950 79,990 80,000 0 % 80,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน 
อปพร.

0 184,190 0 48,500 209.28 % 150,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางถนน

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณ
ภัยตางๆ

0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,760.26 18,730 28,436.05 490,000 -69.39 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 439,555.26 592,646 636,228.05 1,265,500 1,040,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,582 14,405 17,565 35,000 -14.29 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 832 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,088.64 4,350 15,000 70,000 -14.29 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 97,976.8 93,212.88 100,000 100,000 0 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 35,000 -14.29 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 6,000 10,000 0 % 10,000
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วัสดุเครื่องแตงกาย 99,495 62,080 69,000 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร 6,780 2,630 1,164 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 32,500 0 70,000 -14.29 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 235,922.44 209,177.88 209,561 445,000 415,000
รวมงบดําเนินงาน 675,477.7 811,335.88 870,989.05 1,770,500 1,535,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 17,000 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้ล็อกเกอร 0 0 0 8,000 -100 % 0

โครงจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 0 32,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนตขนาดกลาง 0 0 25,000 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 8,500 14,868 13,400 13,400 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 0 0 15,800 52,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา 7,900 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องแมขายวิทยุสื่อสาร 35,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม แบบ
สังเคราะห

0 0 47,200 24,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อชุดจีพีเอส 0 0 13,500 0 0 % 0
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โครงการจัดซื้อมอเตอรสําหรับประตูบาน
เลื่อนแบบอัติโนมัติ 

0 0 0 32,000 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อกล้องติดรถยนต 0 0 5,500 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสายสะพาย 
แบบข้อแข็ง

0 9,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

โครงการจัดซื้อปนฉีดน้ํา หัวแบบ fork 25,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง 99,000 0 0 100,000 0 % 100,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา 21,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 235,629.03 335,666.3 249,233.02 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 432,029.03 392,434.3 386,633.02 229,400 100,000
รวมงบลงทุน 432,029.03 392,434.3 386,633.02 229,400 100,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 3,393,266.73 4,063,730.18 4,010,198.87 4,646,500 1,635,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,393,266.73 4,063,730.18 4,010,198.87 4,646,500 4,298,160

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 853,060 943,500 1,107,780 1,273,920 2.95 % 1,311,480
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 5,400 95,400 115,400 125,400 0 % 125,400

เงินประจําตําแหนง 42,000 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 450,000 512,128 540,000 540,000 0 % 540,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 50,000 199,403 210,000 210,000 0 % 210,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,400,460 1,810,431 2,033,180 2,209,320 2,246,880
รวมงบบุคลากร 1,400,460 1,810,431 2,033,180 2,209,320 2,246,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 28,620 24,780 25,830 50,000 -20 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,823 5,156 4,800 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 35,443 29,936 30,630 80,000 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 801,580 561,660 630,720 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 780,000 6.41 % 830,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 90,482 92,898 117,679 120,000 -25 % 90,000

โครงการกบนอกกะลา 0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการเข้าคายภาคฤดูร้อนให้กับเด็กและ
เยาวชน (Youth Summer Camp)

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 71,760 45,000 0 38,000 57.89 % 60,000
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โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้กับ
ศูนยการเรียนรู้คัมภีรอัลกรุอาน

0 0 49,800 0 0 % 0

โครงการวันพอแหงชาติ 5,000 0 0 0 0 % 0

โครงการวันแมแหงชาติ 4,656 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

0 0 32,888 60,000 50 % 90,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,480 18,085 14,455.87 60,000 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 980,958 717,643 845,542.87 1,238,000 1,130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,030 25,124 35,197 60,000 -6.67 % 56,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 2,737 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,886 9,805 8,135 27,000 -25.93 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 1,200 0 13,477 38,000 -73.68 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 12,800 3,000 50,000 -10 % 45,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,843.11 48,005.66 57,269.56 80,000 0 % 80,000

วัสดุการเกษตร 0 0 17,301 15,000 0 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 250 0 8,730 15,000 0 % 15,000

วัสดุกีฬา 2,030 5,000 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 13,450 24,154 10,916 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 86,689.11 124,888.66 156,762.56 335,000 281,000
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รวมงบดําเนินงาน 1,103,090.11 872,467.66 1,032,935.43 1,653,000 1,471,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 5,800 4,600 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 0 0 3,500 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อชุดเก้าอี้สนามงานปูน 0 0 7,600 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้ล็อกเกอร 0 0 0 0 100 % 3,800

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 0 20,000 0 0 100 % 12,000

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 ชั้น 12,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ในสํานักงาน 0 12,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 3,500 7,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อพัดลมติดเพดาน 0 0 0 0 100 % 11,400

โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 0 0 14,000 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อลิ้นชักเก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 0 129,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑการศึกษา

โครงการจัดซื้อเก้าอี้นักเรียน 0 0 0 22,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะนักเรียน 0 0 0 14,000 -100 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 10,800 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา 14,500 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงภายใน
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

42,500 0 0 0 100 % 35,000

โครงการจัดซื้อมอเตอรประตูบานเลื่อน 0 0 0 0 100 % 30,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อจอรับภาพ 0 0 4,600 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0 0 0 13,300 -100 % 0

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

โครงการจัดซื้อเตียงพยาบาลพร้อมเบาะ 0 0 4,800 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 0 0 0 9,500 -100 % 0

ครุภัณฑกีฬา

โครงการจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส 0 0 0 7,500 -100 % 0

โครงการจัดซื้อประตูฟุตซอล 0 0 15,000 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน

0 0 0 16,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบตั้งโต๊ะ 29,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน

0 0 16,000 16,000 0 % 16,000
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โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั่ง
โต๊ะ

0 16,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร 7,900 7,900 7,700 8,600 86.05 % 16,000

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 3,200 3,200 2,500 2,500 0 % 2,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 19,261.05 28,458.07 18,950 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 139,161.05 216,558.07 103,950 121,000 131,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการตอเติมเฉลียงอาคารเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 0 100 % 279,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 279,000
รวมงบลงทุน 139,161.05 216,558.07 103,950 121,000 410,700

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,642,711.16 2,899,456.73 3,170,065.43 3,983,320 4,128,580
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 203,040 0 % 203,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 218,000 610,400 619,200 625,800 1.86 % 637,440

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 22,000 209,866.48 198,000 198,000 0 % 198,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 240,000 820,266.48 817,200 1,056,840 1,068,480
รวมงบบุคลากร 240,000 820,266.48 817,200 1,056,840 1,068,480
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียน
การสอนให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล

50,000 28,487 7,918 50,000 -74 % 13,000

โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิง
สัญลักษณของความเป็นชาติ

0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการเปิดโลกทัศนทางการศึกษาแกเด็ก
นักเรียน

28,400 40,000 47,000 50,000 -42 % 29,000

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการด้าน
การศึกษาท้องถิ่น

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมหลักการโภชนาการ
สําหรับเด็ก

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการวันพอแหงชาติ 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการวันแมแหงชาติ 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายสนับสนุนสถาน
ศึกษา

0 513,000 547,200 712,300 -12.05 % 626,500

โครงการอาหารกลางวันให้กับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาล

109,470 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 187,870 581,487 612,118 882,300 718,500
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ค่าวัสดุ
คาอาหารเสริม (นม) 1,787,151.52 1,660,905.44 1,758,936.96 2,010,094 -5.95 % 1,890,405

วัสดุกอสร้าง 0 3,402 0 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 0 6,410 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,787,151.52 1,670,717.44 1,758,936.96 2,010,094 1,890,405
รวมงบดําเนินงาน 1,975,021.52 2,252,204.44 2,371,054.96 2,892,394 2,608,905

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อโต๊ะรับประทาณอาหาร
พร้อมเก้าอี้ให้กับศูนยเด็ก

82,800 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง 0 13,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่องเลนซีดี 0 1,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อโทรทัศน LED TV พร้อม
อุปกรณติดตั้ง

0 20,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 82,800 34,700 0 0 0
รวมงบลงทุน 82,800 34,700 0 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 4,304,000 4,068,000 3,916,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านเขาแก้ว

0 0 0 524,000 12.21 % 588,000

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านบาโงระนะ

0 0 0 696,000 -18.97 % 564,000

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านมะรือโบตก

0 0 0 1,604,000 -9.73 % 1,448,000

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านไอยรานุสรณ

0 0 0 980,000 0 % 980,000

รวมเงินอุดหนุน 4,304,000 4,068,000 3,916,000 3,804,000 3,580,000
รวมงบเงินอุดหนุน 4,304,000 4,068,000 3,916,000 3,804,000 3,580,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,601,821.52 7,175,170.92 7,104,254.96 7,753,234 7,257,385
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้กับ
ศูนยเรียนรู้คัมภีรอัลกรุอานประจําชุมชน

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้
โรงเรียนตาดีกาประจํามัสยิด

0 50,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 50,000 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 50,000 0 0 50,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 50,000 0 0 50,000
รวมแผนงานการศึกษา 9,244,532.68 10,124,627.65 10,274,320.39 11,736,554 11,435,965

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,119,277 1,440,499 1,515,880 1,783,680 2.52 % 1,828,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 49,320 166,820 169,320 209,100 0 % 209,100

เงินประจําตําแหนง 134,400 152,400 152,400 152,400 0 % 152,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 207,000 216,000 216,000 216,000 0 % 216,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 23,000 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,532,997 2,059,719 2,137,600 2,445,180 2,490,060
รวมงบบุคลากร 1,532,997 2,059,719 2,137,600 2,445,180 2,490,060

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,300 58,520 84,840 120,000 -25 % 90,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 20,130 15,390 30,000 16.67 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 26,300 78,650 100,230 150,000 167,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 433,104 624,700 979,389 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 47,000 27.66 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 26,900 71,866.4 4,000 130,000 -38.46 % 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,343.67 16,109.9 37,869.91 120,000 -25 % 90,000

รวมค่าใช้สอย 480,347.67 712,676.3 1,021,258.91 297,000 230,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,497 42,755 56,327 60,000 0 % 60,000
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 3,357 10,000 100 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 49,108 0 63,500 -21.26 % 50,000

วัสดุการเกษตร 0 0 8,530 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 1,150 38,890 31,500 40,000 -12.5 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 21,647 130,753 99,714 183,500 205,000
รวมงบดําเนินงาน 528,294.67 922,079.3 1,221,202.91 630,500 602,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 4,600 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 15,801 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 7,000 0 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0 0 0 0 100 % 59,000

โครงการจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต 0 0 0 0 100 % 27,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อกล้องถายรูป 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว 0 0 29,850 0 0 % 0
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุ้มไม้ 0 0 5,950 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 0 0 17,200 0 100 % 47,500

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

0 0 30,000 30,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบตั้งโต๊ะ 29,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน

0 0 0 0 100 % 16,000

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

0 0 0 0 100 % 22,000

โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร 7,900 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 3,200 0 0 2,500 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 92,792.94 149,018.72 86,875 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 132,892.94 159,018.72 197,276 32,500 176,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงกอสร้างห้องน้ํา คสล. 0 0 0 0 100 % 219,000

โครงการกอสร้างโรงแยกขยะ 0 0 0 0 100 % 158,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 377,000
รวมงบลงทุน 132,892.94 159,018.72 197,276 32,500 553,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 240,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 240,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 240,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,194,184.61 3,140,817.02 3,556,078.91 3,108,180 3,885,560
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการขนสงขยะสู Clusters เทศบาล
เมืองนราธิวาส

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ 0 89,480 0 20,000 400 % 100,000

โครงการซาเล้งเคลื่อนที่ 0 0 24,500 0 0 % 0

โครงการดําเนินงานตามแนวทางพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 240,000 -100 % 0

โครงการตลาดนัดขยะ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการตําบลสะอาดประชาชนมีสุขภาพดี 0 0 0 67,750 -100 % 0

โครงการธนาคารขยะชุมชน 0 99,550 49,500 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง 0 0 0 0 100 % 99,750
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โครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการเชิงรุก 0 0 55,580 0 0 % 0

โครงการมหกรรมการนําเสนอการจัดการสิ่ง
แวดล้อมแบบบูรณาการ

0 0 52,810 0 0 % 0

โครงการรณรงคการใช้ไอโอดีน 0 0 0 11,700 -26.89 % 8,554

โครงการสงเสริมจัดการสุขาภิบาลที่พัก
อาศัยในชุมชน

0 49,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน
และเด็กวัยเรียน

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย  
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 0 0 100 % 23,800

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

0 0 0 23,800 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย  พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 0 0 0 100 % 2,100

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี

0 0 0 2,100 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพแบบ
บูรณการ

0 55,450 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 293,480 182,390 365,350 384,204
รวมงบดําเนินงาน 0 293,480 182,390 365,350 384,204

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 90,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 90,000 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 90,000 0 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 90,000 293,480 182,390 365,350 384,204
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รวมแผนงานสาธารณสุข 2,284,184.61 3,434,297.02 3,738,468.91 3,473,530 4,269,764
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,027,920 1,124,806 1,194,121 1,503,720 12.16 % 1,686,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 28,080 148,080 149,540 186,840 21.29 % 226,620

เงินประจําตําแหนง 0 60,000 60,000 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 188,128 216,000 324,000 0 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 73,403 84,000 126,000 0 % 126,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,176,000 1,594,417 1,703,661 2,218,560 2,441,220
รวมงบบุคลากร 1,176,000 1,594,417 1,703,661 2,218,560 2,441,220

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13,860 0 5,040 20,000 0 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,260 7,201.75 9,031.75 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 18,120 7,201.75 14,071.75 40,000 35,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 41,965 8,605 10,980 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 70,000 -14.29 % 60,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 53,071 62,094 68,380 80,000 -6.25 % 75,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,200 9,650 6,650 70,000 -14.29 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 99,236 80,349 86,010 220,000 195,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 44,590 41,984 36,736 60,000 0 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,149 2,888 3,976 15,000 0 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 35,000 -14.29 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 80,000 0 % 80,000

วัสดุการเกษตร 0 0 4,025 6,000 66.67 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 420 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 11,850 23,180 24,640 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 59,589 68,472 69,377 251,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 176,945 156,022.75 169,458.75 511,000 480,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ 0 0 6,800 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 0 18,000 0 16,500 -27.27 % 12,000

โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร 0 0 5,000 0 0 % 0
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โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเมลามีน 0 0 14,000 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค 0 0 0 0 100 % 2,500

โครงการจัดซื้อโต๊ะเสริมข้าง 0 0 0 0 100 % 3,500

โครงจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 0 28,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑการศึกษา

โครงการจัดซื้อจักรพันริม แบบธรรมดา 0 13,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ 0 0 787,000 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก 0 0 21,000 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบตั้งโต๊ะ 29,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร 7,900 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
3,200 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนก
ประสงค(Smart Card Reader)

0 0 0 700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 40,100 59,000 833,800 17,200 18,000
รวมงบลงทุน 40,100 59,000 833,800 17,200 18,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,393,045 1,809,439.75 2,706,919.75 2,746,760 2,939,220
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 30,000 33.33 % 40,000

โครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยสูงอายุ 0 0 24,800 49,300 1.42 % 50,000

โครงการวันผู้สูงอายุ 30,875 27,300 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

0 79,202 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

0 0 0 197,426 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 30,875 106,502 24,800 276,726 90,000
รวมงบดําเนินงาน 30,875 106,502 24,800 276,726 90,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 30,875 106,502 24,800 276,726 90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,423,920 1,915,941.75 2,731,719.75 3,023,486 3,029,220

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 753,257 607,580 423,971 1,020,560 -2.84 % 991,540

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 23,280 73,200 55,690 196,080 0 % 196,080
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เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 639,000 643,200 652,500 828,000 0.87 % 835,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 71,000 250,133.24 251,000 282,000 0 % 282,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,528,537 1,616,113.24 1,425,161 2,386,640 2,364,820
รวมงบบุคลากร 1,528,537 1,616,113.24 1,425,161 2,386,640 2,364,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 25,200 12,360 44,720 40,000 0 % 40,000

คาเชาบ้าน 33,000 41,500 42,000 45,000 0 % 45,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,110 4,730 700 35,000 0 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 70,310 58,590 87,420 120,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,990 3,420 69,400 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 80,000 0 % 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 16,400 9,040 24,620 70,000 0 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,351.82 6,113.92 1,400.63 816,000 -24.02 % 620,000

รวมค่าใช้สอย 32,741.82 18,573.92 95,420.63 966,000 770,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,293 18,746 21,084 40,000 0 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 668 1,008 1,565 10,000 0 % 10,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 23,241.47 26,919.49 26,983.3 70,000 14.29 % 80,000

วัสดุการเกษตร 1,580 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 8,000 25 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 8,530 34,600 27,280 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 51,312.47 81,273.49 76,912.3 238,000 220,000
รวมงบดําเนินงาน 154,364.29 158,437.41 259,752.93 1,324,000 1,110,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ 0 0 0 0 100 % 6,900

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 15,300 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 0 22,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 7,000 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง 0 0 0 0 100 % 4,000

ครุภัณฑการเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสายสะพาย 
แบบข้อแข็ง

0 9,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อกล้องถายรูป 0 9,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

โครงการจัดซื้อกล้องระดับ 0 0 0 0 100 % 22,000
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โครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียม แบบพกพา

0 0 0 0 100 % 24,500

โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะ 0 0 0 0 100 % 3,600

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน

0 0 16,000 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

0 0 0 0 100 % 22,000

โครงการจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร 0 0 7,700 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 0 0 100 % 6,300

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 0 2,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 38,307.33 11,731.48 28,216.97 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,307.33 52,231.48 76,716.97 0 89,300
รวมงบลงทุน 38,307.33 52,231.48 76,716.97 0 89,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,721,208.62 1,826,782.13 1,761,630.9 3,710,640 3,564,120
งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 149,640 0 % 149,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 39,780 0 % 39,780

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 198,000 216,000 207,000 216,000 0 % 216,000
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 22,000 84,000 80,500 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 220,000 300,000 287,500 489,420 489,420
รวมงบบุคลากร 220,000 300,000 287,500 489,420 489,420

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 30,000 30,000 30,000 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 374,829.17 35,000 0 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 30,000 30,000 404,829.17 85,000 75,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 140,686.59 150,370.8 198,504.3 458,000 -23.58 % 350,000

วัสดุกอสร้าง 5,186.5 5,642 57,021 40,000 25 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 15,128.06 16,462.82 23,935.51 40,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 7,660 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 161,001.15 180,135.62 279,460.81 568,000 410,000
รวมงบดําเนินงาน 191,001.15 210,135.62 684,289.98 653,000 485,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 12,305 23,802.66 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 12,305 23,802.66 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสร้างศูนยคัมภีร
อัลกุรอานเรียนรู้ประจําชุมชน 485,000 0 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างกําแพงกันดิน คสล. (ข้างกู
โบร) ชุมชนสุเหรา

0 0 577,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. (สายข้างบ้าน
อัมรัน) ชุมชนบูเก๊ะมูนิง

0 99,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ชุมชนกูแบบา
เดาะ

0 264,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ชุมชนศิลา 0 96,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 4 ชุมชนกู
แบบาเดาะ

0 595,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยนาเซอุทิศ 
ชุมชนบาโงระนะ

0 582,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก (ซอยพง
ดารา) ชุมชนกูแบบาเดาะ

0 113,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา จุดที่ ๑  ชุม
ชนบูเก๊ะมูนิง

0 116,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก  ชุมชนบูเก๊ะมูนิง

0 120,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างสะพาน คสล. ชุมชน
สุเหรา

0 136,000 0 0 0 % 0

โครงการคูรางระบายน้ํา คสล. สายหน้าบา
เซาะห-สามแยกบลูกา ชุมชนบลูกา

0 275,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมและปรับปรุงคันดินและ
ขุดลอกคลองไอรฮาปา ชุมชนบาโงระนะ

0 0 460,500 0 0 % 0

โครงการตอเติมรางระบายน้ํา คสล. ชุมชน
อาแว

0 232,000 0 0 0 % 0

โครงการตอเติมรางระบายน้ําพร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก (ปอเนาะ) ชุมชนบาโงระนะ

0 140,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งชุดโคมไฟแสงสวางLED 
พร้อมระบบควบคุมไฟฟ้า

0 1,698,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งเหล็กราวกันตกถนน  
(Guard Rail)

101,000 0 0 0 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนน (ตรงโค้งเข้าหลัง รร.) 
ชุมชนบาโงระนะ

0 307,000 0 0 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 2,255,000 0 0 0 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก (ข้างมัสยิดบู
เก๊ะมูนิง) ชุมชนบูเก๊ะมูนิง

0 0 634,000 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

347,466.69 438,400 415,580 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,188,466.69 5,211,400 2,087,080 0 0
รวมงบลงทุน 3,188,466.69 5,223,705 2,110,882.66 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 399,988.18 368,904.82 589,560.3 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายกํา
ปงปาเร๊ะ-สนามฟุตบอล) ชุมชนกําปงปาเร๊ะ

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายเขา
แก้ว ชุมชนบูเก๊ะมูนิง

0 0 0 0 100 % 400,000

รวมเงินอุดหนุน 399,988.18 368,904.82 589,560.3 150,000 400,000
รวมงบเงินอุดหนุน 399,988.18 368,904.82 589,560.3 150,000 400,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 3,999,456.02 6,102,745.44 3,672,232.94 1,292,420 1,374,420

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,071,000 1,052,128 1,080,000 1,080,000 0 % 1,080,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 119,000 409,403 420,000 420,000 0 % 420,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,190,000 1,461,531 1,500,000 1,500,000 1,500,000
รวมงบบุคลากร 1,190,000 1,461,531 1,500,000 1,500,000 1,500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป 0 0 0 1,188,000 30.3 % 1,548,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,188,000 1,548,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,235 4,920 0 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 2,525.5 29,899.08 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 830 62,100 73,020 100,000 -25 % 75,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000 200,000 254,191.94 210,000 9.52 % 230,000

วัสดุการเกษตร 2,515 19,709 0 40,000 -50 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 45,440 61,248 56,400 75,000 -20 % 60,000

วัสดุอื่น 155,700 298,800 206,750 280,000 -20 % 224,000

รวมค่าวัสดุ 409,245.5 676,676.08 590,361.94 705,000 609,000
รวมงบดําเนินงาน 409,245.5 676,676.08 590,361.94 1,893,000 2,157,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต 51,900 0 0 0 0 % 0

โครงการดัดแปลงรถจักรยานยนตเพิ่มพวง
ข้าง

19,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 70,900 0 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตูเลือน
กั้นสถานที่ทิ้งขยะ

0 0 0 0 100 % 116,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 131,400 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 131,400 116,000
รวมงบลงทุน 70,900 0 0 131,400 116,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,670,145.5 2,138,207.08 2,090,361.94 3,524,400 3,773,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 7,390,810.14 10,067,734.65 7,524,225.78 8,527,460 8,711,540

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคนรุนใหมหางไกลยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 19,450 19,450 0 % 19,450

โครงการจัดทําประชาคมเมือง 229,810 32,500 0 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะ
กรรมการชุมชน    

39,599 0 0 0 0 % 0
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ
กรรมการกลุมอาชีพ

0 0 0 12,000 0 % 12,000

โครงการเพิ่มศักยภาพขององคกรชุมชน 0 11,161 15,834 89,600 -44.2 % 50,000

โครงการสงเสริมการนําหลักปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต
และประกอบอาชีพ

34,207 65,053 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยสูชุมชน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

29,550 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพให้กับประชาชน 89,091 82,733 92,127 110,000 0 % 110,000

โครงการสํารวจข้อมูลเบื้องตันและข้อมูล
อื่นๆ     

22,935 0 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข็มแข็ง 18,564 24,556 15,421 59,342 0.84 % 59,842

โครงการอบรม ให้ความรู้กับประชาชนใน
ด้านกฏหมายตางๆ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
องคกรชุมชน

0 0 0 169,200 0 % 169,200

โครงการอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส 0 0 9,184 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 463,756 216,003 152,016 459,592 540,492
รวมงบดําเนินงาน 463,756 216,003 152,016 459,592 540,492

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 463,756 216,003 152,016 459,592 540,492
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 463,756 216,003 152,016 459,592 540,492

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

0 0 13,420 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ 149,700 150,000 150,000 150,000 3.33 % 155,000

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณการแขงขันกีฬา
สําหรับชุมชน

59,989 59,985 0 60,000 0 % 60,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแข็งขัน
กีฬาของเทศบาล

3,325 2,666 0 0 0 % 0

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาตางๆ

0 0 0 45,000 11.11 % 50,000

โครงการมหกรรมกีฬานันทนาการวิชาการ 
ตาดีกาสัมพันธ

79,905 60,000 80,000 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 292,919 272,651 243,420 355,000 365,000
รวมงบดําเนินงาน 292,919 272,651 243,420 355,000 365,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกีฬา

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลาง
แจ้ง

0 0 0 0 100 % 490,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 490,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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คาถมดิน

โครงการถมดินสนามฟุตบอล พร้อมปรับ
เกลี่ยและบดทับ ชุมชนบูเก๊ะปอเราะ

0 0 0 0 100 % 541,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 541,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 1,031,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 292,919 272,651 243,420 355,000 1,396,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
เด็กและเยาวชน

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
องคกรศาสนา

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 0 80,000 0 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการเสริมสร้าง ทํานุบํารุงศาสนาท้อง
ถิ่น

193,920 143,350 195,645 330,000 6.06 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 193,920 143,350 195,645 460,000 510,000
รวมงบดําเนินงาน 193,920 143,350 195,645 460,000 510,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 193,920 143,350 195,645 460,000 510,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 486,839 416,001 439,065 815,000 1,906,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 70,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 70,000 50,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดิน 0 0 0 550,000 -100 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. (สายไชยา 
ซอย 3) ชุมชนกูแบบาเดาะ

0 0 0 1,185,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. (สายแบโซ๊ะ
อุทิศ) ชุมชนพงมาเนาะ

0 0 0 521,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.(สายกูโบรโต๊ะ
สลาฆอ)ชุมชนศิลา

0 0 0 873,300 -100 % 0

โครงการกอสร้างฝายน้ําล้น (คลองเปาะวา
เง๊าะ) ชุมชนบาโงระนะ

0 0 0 440,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างฝายน้ําล้น (คลองไอรฮา
ปา) ชุมชนบูเก๊ะปอเร๊าะ

0 0 0 757,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. (สาย
บ้านเปาะจิ) ชุมชนสุเหรา

0 0 0 141,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. (สาย
สามแยกกูโบร-บูเก๊ะปอเร๊าะ) ชุมชนบลูกา

0 0 0 372,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ชุมชน
บลูกา

0 0 0 0 100 % 532,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ชุมชน
ศิลา

0 0 0 0 100 % 262,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาตะแกรงเหล็ก สายบาโด ชุมชนบาโงระ
นะ

0 0 0 0 100 % 155,000
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาตะแกรงเหล็ก สายหน้าโรงเรียนเขาแก้ว 
ชุมชนบูเก๊ะมูนิง

0 0 0 0 100 % 276,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. สาย
ข้างบาลาเซาะหไชยา ชุมชนพงมาเนาะ

0 0 0 0 100 % 358,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. สาย
ฝั่งกูโบรบลูกา ชุมชนบลูกา

0 0 0 0 100 % 634,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. สาย
สนามฟุตบอลตลาดมะรือโบ (ตอเติม) 
ชุมชนตลาดมะรือโบ

0 0 0 0 100 % 263,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. สาย
หลังบ้านประธานชุมชน ชุมชนตลาดมะรือ
โบ

0 0 0 0 100 % 160,000

โครงการกอสร้างลาน คสล. (หน้าศูนยเรียน
รู้ชุมชน) ชุมชนอาแว

0 0 0 235,300 -100 % 0

โครงการขุดลอก ปรับปรุง ซอมแซมฝายน้ํา
ล้นกําปงปาเร๊ะ ชุมชนกําปงปาเร๊ะ

0 0 0 0 100 % 225,000

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก (สายบ้านบู
เกะมูนิง-กําปงปาเร๊ะ) ชุมชนบูเกะมูนิง

0 0 0 559,600 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก (สายเลียบ
ทางรถไฟมะรือโบ) ชุมชนตลาดมะรือโบ

0 0 0 1,381,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก (สายหลัง
สํานักงาน-สนามกี่ฬาเขาญี่ปุ่น) ชุมชนบาโง
ระนะ

0 0 0 501,900 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลทติกคอนกรีต 
สายหน้ามัสยิดบลูกา ชุมชนบลูกา

0 0 0 0 100 % 650,000

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) 0 0 0 100,000 -20 % 80,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 90,000 122.22 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 7,710,000 3,795,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 7,710,000 3,795,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 0 7,780,000 3,845,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 7,780,000 3,845,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการนํารองเยาวชนอนุรักษและฟนฟูสิ่ง
แวดล้อม

0 0 0 57,625 -100 % 0

โครงการสงเสริมการทํานา 68,670 13,345 18,455 26,851 276.9 % 101,201
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการสงเสริมการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในดําเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพ

0 0 66,594 95,568 0 % 95,568

รวมค่าใช้สอย 68,670 13,345 85,049 180,044 196,769
รวมงบดําเนินงาน 68,670 13,345 85,049 180,044 196,769

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 68,670 13,345 85,049 180,044 196,769
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการนํารองเยาวชนอนุรักษและฟนฟูสิ่ง
แวดล้อม

155,200 49,950 0 0 100 % 22,400

รวมค่าใช้สอย 155,200 49,950 0 0 22,400
รวมงบดําเนินงาน 155,200 49,950 0 0 22,400

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 155,200 49,950 0 0 22,400
รวมแผนงานการเกษตร 223,870 63,295 85,049 180,044 219,169
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 358,495.26 369,250.12 380,327.62 391,738 3 % 403,490

คาชําระดอกเบี้ย 82,408.69 71,653.83 60,576.33 49,167 661.52 % 374,415

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 290,210 307,107 340,250 360,000 0 % 360,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 14,480 0.35 % 14,530

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 5,076,300 5,149,900 5,839,200 -2.12 % 5,715,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 2,020,000 2,276,800 2,611,200 19.49 % 3,120,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 66,000 72,000 72,000 90,000 -13.33 % 78,000

สํารองจาย 668,527 498,371 536,365 750,000 -6.67 % 700,000

รายจายตามข้อผูกพัน 345,561.45 329,569.82 328,636.73 0 0 % 0

คาจัดการจราจรในเขตเทศบาล 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0 0 0 55,666 -0.79 % 55,229

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

0 0 0 280,000 0 % 280,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 27,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

583,460 571,860 610,758 665,240 8.2 % 719,770

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 557,090 141,540 141,540 0 % 141,540
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงบกลาง 2,394,662.4 9,873,201.77 9,897,153.68 11,295,231 11,982,574
รวมงบกลาง 2,394,662.4 9,873,201.77 9,897,153.68 11,295,231 11,982,574
รวมงบกลาง 2,394,662.4 9,873,201.77 9,897,153.68 11,295,231 11,982,574

รวมแผนงานงบกลาง 2,394,662.4 9,873,201.77 9,897,153.68 11,295,231 11,982,574
รวมทุกแผนงาน 39,564,688.74 53,175,692.71 52,462,362.24 68,900,000 67,988,500
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลมะรือโบตก

อําเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 67,988,500   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 113,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 65,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าในปที่ผ่านมา เพราะคาดว่าประชาชนมาจ่ายภาษีเท่า
เดิมหรือมากว่าเดิม และผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าในปที่ผ่านมา เพราะคาดว่าประชาชนมาจ่ายภาษีเท่า
เดิมหรือมากว่าเดิม และผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ภาษีป้าย จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการเท่าในปที่ผ่านมา เพราะคาดว่าประชาชนมาจ่ายภาษีเท่าเดิมหรือ
มากว่าเดิม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 254,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการสูงกว่าเดิมในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 110,000 บาท

ประมาณการต่ํากว่าในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาคาดว่าจัดรายได้ต่ํากว่าเดิม
หรือเท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าเดิมในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้น้อยกว่า
เดิมหรือเท่าเดิม

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562  12:28:14 หน้า : 1/4



ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน 500 บาท

ประมาณการเท่าเดิมในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้เท่าเดิมหรือ
น้อยกว่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการเท่าเดิมในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้เท่าเดิมหรือ
น้อยกว่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท

ประมาณการเท่าเดิมในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้เท่าเดิมหรือ
น้อยกว่าเดิม

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการเท่าเดิมในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้เท่าเดิมหรือ
น้อยกว่าเดิม

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าเดิมในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้เพิ่มขึ้น

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเท่าเดิมในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้เท่าเดิมหรือ
น้อยกว่าเดิม

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการเท่าเดิมในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้เท่าเดิมหรือ
น้อยกว่าเดิม

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการเท่าเดิมในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้เท่าเดิมหรือ
น้อยกว่าเดิม

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าเดิมในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้เท่าเดิม
หรือน้อยกว่าเดิม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าเดิมในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้เท่าเดิม
หรือน้อยกว่าเดิม
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 150,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 500 บาท

ประมาณการน้อยกว่าในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้น้อยกว่าเดิม

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการต่ําเดิมในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้เท่าเดิม
หรือสูงกว่าเดิม

หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้น้อยกว่าเดิม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 35,218,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้น้อยกว่าเดิม

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 23,700,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้มากกว่าเดิม หรือ
เท่าเดิม

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,500,000 บาท

ประมาณการมากกว่าเดิมในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้มากกว่าเดิม

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,500,000 บาท

ประมาณการมากกว่าในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้มากกว่าเดิม

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 85,000 บาท

ประมาณการมากว่าเดิมในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้เท่าเดิม หรือ
มากกว่าเดิม

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการเท่าเดิมในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้เท่าเดิม หรือ
น้อยกว่าเดิม

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการเท่าเดิมในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้เท่าเดิมหรือน้อย
กว่าเดิม
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 32,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 32,000,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าในปที่ผ่านมา เพราะปที่ผ่านมาจัดรายได้เท่าเดิมหรือ
น้อยกว่าเดิม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลมะรือโบตก

อําเภอ ระแงะ   จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 67,988,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,128,936 บาท

งบบุคลากร รวม 7,313,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่ นายกเทศมนตรี 
และรองนายกเทศมนตี (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,688,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,099,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 430,020 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ และ
เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝาย ฯลฯ  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 252,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา (สํานักปลัด
เทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 37,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
 (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงาน
จ้าง (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 4,514,756 บาท
ค่าตอบแทน รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

    1.ค่าตอบแทนบุคคลที่ปฏิบัติงานตามคําสั่งเทศบาล  ตั้งไว้ 100,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้กับเทศบาล และคณะกรรมการตรวจการจ้าง  คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง คณะกรรมการผู้ตรวจสอบและประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลหรือ
คณะกรรมการอื่นที่เทศบาลต้องจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล) 
    2.ค่าตอบแทนเงินรางวัลประจําปี ตั้งไว้ 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และ
พนักงานจ้าง (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ (สํานักปลัด
เทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 2,546,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่ารับใช้บริการ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค (สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท

   1. ค่ารับรองฯ                      ตั้งไว้ 40,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเป็น
ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย (สํานักปลัดเทศบาล)

    2. ค่าเลี้ยงรับรอง                  ตั้งไว้ 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและ
ค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่าง
เทศบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้
เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย (สํานักปลัดเทศบาล)

    3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี         ตั้งไว้ 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน'งานรัฐพิธีต่างๆ เช่น งานวันปิยมหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการดําเนินงาน และ
อื่นๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสมของแต่ละงาน ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการจัดการเลือกตั้งต่างๆ จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งตามที่กฎหมาย
กําหนด  อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทาง
การเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้
ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซัก
ซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมารเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือก
ตั้งท้องถิ่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ลําดับ
ที่ 10 หน้าที่ 196 (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ทํางานช่วงปิดเทอม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ทํางาน
ช่วงปิดเทอม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 142 (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการเทศบาลสัญจร จํานวน 36,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลสัญจร โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ลําดับ
ที่ 12 หน้าที่ 197 (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 195 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
อื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 573,756 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 143,756 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน อุปกรณ์
ในสํานักงาน และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ สาย
ไฟ และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น 
น้ํายาถูพื้น และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ หิน ทราย และ
อื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ  เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน น้ํามันเบรก และอื่นๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น ค่าน้ํามันเชื้อ
เพลิง  ค่าน้ํามันหล่อลื่น และอื่นๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ  เช่น พันธุ์ไม้ กระถางต้นไม้ สาร
อินทรีย์ และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นกรองแสง แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เม้าส์ และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุประเภทใดใน
รายการดังกล่าวข้างต้น และมีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,035,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไฟฟ้า
สาธารณะ และอื่นๆ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน และโทรศัพท์มือถือของสํานักงาน
เทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอื่นๆ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และ
อื่นๆ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร (FACSMILE) ค่าเทเล็กซ์ (TELEX)  ค่า
บริการวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าบริการอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อ
สารอื่นๆ ฯลฯ  (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 300,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 7,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน  โต๊ะทํางานสายอํานวยการ 2 ตัว ๆ
 ละ 3,800 บาท มีคุณลักษณะ  ดังนี้
 1) เก้าอี้บุนวม
 2) มีพนักพิงสูง
 3) ล้นเลื่อนปรับระดับได้
 4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงานประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 18
 หน้าที่ 210 (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบทําลาย 10 แผ่น จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
       - ทําลายเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10 แผ่น
       - ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 57
 หน้าที่ 217 (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้
ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
   - หมายถึงเครื่อง FACSIMILE  หรือ  โทรภาพ
   - ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
   - ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ํา
จัดซื้อตามบัณชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 58
 หน้าที่ 217 (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  โต๊ะทํางานสายอํานวยการ 2 ตัว ๆ
 ละ 7,500 บาท มีคุณลักษณะ  ดังนี้
 1) โต๊ะไม้ 
 2) มี 2 บานประตู หรือมากกว่า
 3) มี 1 ลิ้นชัก หรือมากกว่า
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงานประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 18
 หน้าที่ 210 (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง 4 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท มี
คุณลักษณะ ดังนี้
 1) ใบพัดพลาสติก 3 ใบ ขนาด 18 นิ้ว
 2) ตะแกรงครอบใบพัดเหล็ก กรอบพลาสติก คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน
 3) ปรับระดับแรงลมด้วยสายดึง 3 ระดับ
 4) ปรับส่ายซ้าย-ขวาได้ และสายดึงบังคับส่ายได้ตามต้องการ
 5) ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
 6) ผลิตภัณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงานประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 17
 หน้าที่ 210 (สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่ 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 20 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
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สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผล
สูง จํานวน 1 หน่วย
   - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
   - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ซนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
   - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pxel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือตีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
   - มีช่องเขื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   - มีของเชื่อมต่อระบบเครื่อข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือfuกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง
   - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 28
 หน้าที่ 212 (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank printre) จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner, และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 นาทีต่อหน้า (ppm) หรือ 5
 ภาพต่อนาที(ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว-ดํา) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนม้ติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
 - สามารถถ่ายสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
 - สามรถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านผ่านเครือข่าย
ไร้สาย WI-FI (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
 - สามารถใช้ได้ A4, Letter, legal, และ Custom  
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
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ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 31
 หน้าที่ 213 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียติ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียติ บริเวณหน้าสํานักงาน
เทศบาลตําบลมะรือโบตก หมู่ที่ 5 ตําบลมะรือโบตก อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ลําดับ
ที่ 13 หน้าที่ 197 (สํานักปลัดเทศบาล)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 946,800 บาท
งบบุคลากร รวม 691,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 691,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 481,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
 (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ และ
เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงาน
จ้าง  (สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนังงานจ้าง (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่ารับใช้บริการ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ  ฯลฯ 
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โครงการบรรยายวิชาการและความรู้ด้านศาสนา จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างวิทยากรบรรยายวิชาการ
และความรู้ด้านศาสนา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารพร้อมเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเช่าเต้นท์/โต๊ะ/เก้าอี้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 165 (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนเทศบาล จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างวิทยากรบรรยายวิชาการ
และความรู้ด้านศาสนา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารพร้อมเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต้นท์/โต๊ะ/เก้าอี้ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 7 ลําดับที่ 6
 หน้าที่ 199 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครืองเขียน แบบ
พิมพ์ต่างๆ และอืนๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นกรองแสง แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  เม้าส์ และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,674,880 บาท
งบบุคลากร รวม 3,500,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,500,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,094,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล (กองคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 278,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ และ
เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล  (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ผู้อํานวยการกอง และหัวหน้าฝาย
ต่างๆ (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (กอง
คลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงาน
จ้าง (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 1,110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนังงานจ้าง (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 625,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่ารับใช้บริการ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค (กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ตลอด
จนค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมา ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  ลําดับ
ที่  หน้าที่  (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
คลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ สายไฟฟ้า และ
อื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
คลัง)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ํายา
ถูพื้นและอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
คลัง)     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน น้ํามันเบรก และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
คลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น ค่าน้ํามันเชื้อ
เพลิง ค่าน้ํามันหล่อลื่น และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
คลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี ฟิล์ม แผ่นตัวหนังสือ และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
คลัง)
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งบลงทุน รวม 64,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน โต๊ะทํางานสายอํานวยการ 1 ตัว มี
คุณลักษณะ ดังนี้
 1) โต๊ะไม้ 
 2) มี 2 บานประตู หรือมากกว่า
 3) มี 1 ลิ้นชัก หรือมากกว่า
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงานประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 18
 หน้าที่ 210 (กองคลัง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่ 3.2 GH และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
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สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1
 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื่อข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562  12:28:53 หน้า : 29/137



 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 29
 หน้าที่ 212 (กองคลัง)

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี้
    - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
    - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ฯลฯ
 จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 30
 หน้าที่ 212 (กองคลัง)

โครงการจัดซื้อปริ๊นเตอร์ จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank printre) จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner, และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน
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 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 นาทีต่อหน้า (ppm) หรือ 5
 ภาพต่อนาที(ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว-ดํา) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
 - สามารถถ่ายสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย WI-FI (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
 - สามารถใช้ได้ A4, Letter, legal, และ Custom  
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 31
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 หน้าที่ 213 (กองคลัง)

โครงการซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่ 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
    1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  ต้องมีความเร้วสัญญาณนาฬิกาพื้น
ฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
    2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  ต้องมีความเร้วสัญญาณนาฬิกาพื้น
ฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
   - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
   - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อย 12 นิ้ว
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
   - มีช่องต่อแบบ HDMI หรือ VGA จําวนไม่น้อย 3 ช่อง
   - มีช่องเชื่อมต่อต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่ร้อยกว่า 1 ช่อง
   - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n. ac) 
และ Bluetooth
  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
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ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 28
 หน้าที่ 212 (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,663,160 บาท

งบบุคลากร รวม 2,663,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,663,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 622,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 73,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ และ
เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่หัวหน้าฝายปกครอง (สํานักปลัด
เทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,404,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 546,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงาน
จ้าง (สํานักปลัดเทศบาล)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,635,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,535,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน โดย
ใช้อัตราค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการเบิกจ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจํา ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 1,040,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่ารับใช้บริการ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ตลอด
จนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในวันสําคัญต่างๆ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในวัน
สําคัญต่างๆ โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 8 ลําดับที่ 6
 หน้าที่ 201 (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝาย
พลเรือน โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 8 ลําดับที่ 4
 หน้าที่ 201 (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกทบทวน อปพร. โดยมีค่าใช่
จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 8 ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 201 (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน อปพร. จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู
งาน อปพร. โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าโต๊ะ
เก้าอี้ เต็นท์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 8 ลําดับที่ 5
 หน้าที่ 202 (สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562  12:28:53 หน้า : 37/137



โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางถนน โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 8 ลําดับที่ 8
 หน้าที่ 202 (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
สาธารณภัยต่างๆโดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 8 ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 201 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ สายไฟฟ้า
และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ํายา
ถูพื้น และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ หิน ทราย และอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ  เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน น้ํามันเบรก และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น ค่าน้ํามันเชื้อ
เพลิง ค่าน้ํามันหล่อลื่น และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น ค่า
แอลกอฮอล์  ออกซิเจน  เวชภัณฑ์  และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้างและอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง เสื้อสะท้อน
แสง และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นกรองแสง แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เม้าส์ และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ เช่น ข้อต่อ ถังดับเพลิง และ
อื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

โครงการจัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิง จํานวน 9 สาย โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
 1) มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว
 2) ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร
 3) ข้อต่อเป็นทองเหลือง
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงานประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับ
ที่ 34 หน้าที่ 213 (สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,128,580 บาท

งบบุคลากร รวม 2,246,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,246,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,311,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล (กองการ
ศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 125,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ผู้อํานวยการกองและหัวหน้าฝาย (กอง
การศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ผู้อํานวยการกองและหัวหน้าฝาย (กอง
การศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (กองการ
ศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงาน
จ้าง (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 1,471,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง (กองการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจําผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ  (กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 1,130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 830,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่ารับใช้บริการ   ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค (กองการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)     พ
.ศ. 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา)
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการกบนอกกะลา โดยมีค่าใช่จ่าย
ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 170 (กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับ
ที่ 22 หน้าที่ 154 (กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 281,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 56,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
การศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ สายไฟฟ้า
และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
การศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ํายา
ถูพื้น และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
การศึกษา)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ หิน ทราย และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
การศึกษา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ  เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน  น้ํามันเบรก และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
การศึกษา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ  เช่น ค่าน้ํามันเชื้อ
เพลิง ค่าน้ํามันหล่อลื่น และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
การศึกษา)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ  เช่น พันธุ์ไม้ กระถางต้นไม้ สาร
อินทรีย์ และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
การศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ  เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แผ่นตัวหนังสือ และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
การศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่างๆ  เช่น ลูกตระกร้อ ลูกฟุตบอล  เปตอง
 และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
การศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นกรองแสง แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  เม้าส์ และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
การศึกษา)

วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาต่างๆ  เช่น หุ่น แบบจําลอง
ภูมิประเทศ สื่อการการเรียนทําด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก และ
อื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
การศึกษา)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุประเภทใดใน
รายการดังกล่าวข้างต้น และมีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
การศึกษา)
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งบลงทุน รวม 410,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 131,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ จํานวน 3,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ จํานวน 4 ตู้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
       - มีชั้นวางของ 3 ชั้น
       - มีกุญแจล็อคได้ทุกบาน
       - มีขนาดกว้าง 42 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 54
 หน้าที่ 216 (กองการศึกษา)
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โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก สําหรับเก็บเอกสาร ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1
 ชุด มีคุณลักษณะ ดังนี้
     - ชั้นบนเป็นตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ประกอบด้วยชั้นเก็บเอกสารอย่าง
น้อย 3 ชั้น
     - ชั้นล่างเป็นเหล็กทึบ ประกอบด้วยชั้นเก็บเอกสารอย่างน้อย 3 ชั้น
     - ชั้นสองชั้นมีขนาดกว้าง 150 x 41 x 87 เซนติเมตร
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 19
 หน้าที่ 210 (กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562  12:28:53 หน้า : 52/137



โครงการจัดซื้อพัดลมติดเพดาน จํานวน 11,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดเพดาน 6 ตัว ๆ ละ 1,900 บาท มี
คุณลักษณะ ดังนี้
 1) ใบพัดพลาสติก 3 ใบ ขนาด 48 นิ้ว
 2) ปรับระดับแรงลมด้วยสายดึง 3 ระดับ
 3) มีสวิตซ์แบบโรตารี่ แยกอิสระจากตัวพัดลม
 4) ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
 5) ผลิตภัณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 55
 หน้าที่ 216 (กองการศึกษา)
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โครงการจัดซื้อลิ้นชักเก็บเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลิ้นชักเก็บเอกสาร มีคุณลักษณะ ดังนี้
     - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร มี 10 ลิ้นชัก
     - โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนา 0.5 มิล ปั๊มขึ้นรูปและเชื่อมอาร์คขึ้นโครง
แข็งแรง
     - หน้าลิ้นชักมีมือจับพลาสติกและมีช่องใส่การ์ดหน้าลิ้นชัก
     - มีกุญแจล๊อค ด้านบน ล๊อค 1 ครั้ง ได้ทุกลิ้นชัก
     - มีขนาด 37.2 x 46.5 x 94.4 เซนติเมตร
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 55
 หน้าที่ 216 (กองการศึกษา)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
     - มิกเซอร์แอมป์แบบ 70V / 100V ขนาด 150 วัตต์
     - มีไมค์ลอยรับส่ง สัญญาณ 2 ชุด
     - มีไมค์สายจํานวน 2 เส้น
     - ลําโพงติดผนัง 2 ทาง ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 2 คู่
     - มีสายสัญญาณ Audio
     - ราคาพร้อมค่าติดตั้ง
   จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงานประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 56
 หน้าที่ 216 (กองการศึกษา)
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โครงการจัดซื้อมอเตอร์ประตูบานเลื่อน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมอเตอร์ประตูบานเลื่อน จํานวน 1 ตัว มี
คุณลักษณะ ดังนี้
     - ระบบเฟืองขับเป็นเหล็กกล้ามีความแข็งแรงทนทาน
     - มีกุญแจสํารองเพื่อปลดล็อกมอเตอร์ ในกรณีฉุกเฉิน หรือ
ไฟฟ้าขัดซ้อง
     - ใช้งานกับรีโมทได้มากถึง 25 ตัว
    - มีระบบตั้งเวลาปิดประตูอัตโนมัติ ได้ 15/30/45 วินาที
    - มีฝาครอบปิดมิดชิดป้องกันฝุนแมลงได้
    - ราวแร็คเป็นเหล็กหนามีความทนทานสูง
    - 1 ชุดประกอบด้วย
        1) Gate Opener (มอเตอร์พร้อมแผงควบคุม) 1 ตัว
        2) Steel Rack (สะพานเฟือง) เส้นละ 1 เมตร 4 เส้น
       3) PHOTOCELL (ป้องกันประตูชน) 1 คู่
       4) Wall Push Button (สวิทซ์กด) 1 อัน
       5) Remote control (รีโมต) 2 ตัว
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงานประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 59
 หน้าที่ 217 (กองการศึกษา)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
      - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPบ) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (1 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
      - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
      - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
     - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
     - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 29
 หน้าที่ 212 (กองการศึกษา)
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โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank printre) จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner, และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 นาทีต่อหน้า (ppm) หรือ 5
 ภาพต่อนาที(ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว-ดํา) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนม้ติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
 - สามารถถ่ายสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
 - สามรถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านผ่านเครือข่าย
ไร้สาย WI-FI (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
 - สามารถใช้ได้ A4, Letter, legal, และ Custom  
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
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ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 31
 หน้าที่ 213 (กองการศึกษา)

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี้
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ฯลฯ
 จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 30
 หน้าที่ 212 (กองการศึกษา)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 279,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการต่อเติมเฉลียงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 279,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562  12:28:53 หน้า : 60/137



- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการต่อเติมเฉลียงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลมะรือโบตก หมู่ที่ 7 ตําบลมะรือโบตก อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.10 เมตร  (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับ
ที่ 15 หน้าที่ 148 (กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,257,385 บาท
งบบุคลากร รวม 1,068,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,068,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 203,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล (กองการ
ศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ และ
เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 637,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (กองการ
ศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 198,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงาน
จ้าง (กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 2,608,905 บาท
ค่าใช้สอย รวม 718,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล

จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับที่ 3
 หน้าที่ 149 (กองการศึกษา)

โครงการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียน จํานวน 29,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาแก่
นักเรียน โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับที่ 6
 หน้าที่ 150 (กองการศึกษา)
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โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการ
ด้านการศึกษาท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการด้านการศึกษาท้องถิ่น โดยมีค่าใช่
จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับที่ 8
 หน้าที่ 150 (กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา จํานวน 626,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย 
 1) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เด็กนัก
เรียนจํานวน  85 คน  มื้อละ 20 บาท  จํานวน 245 วัน เป็นจํานวน
เงิน 415,500 บาท
 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) เด็ก
นักเรียน 85 คนๆละ 1,700 บาท เป็นจํานวนเงิน 144,500 บาท
 3) เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัดการศึกษาจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี มี
รายละเอียดดังนี้
        - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท จํานวน 50 คน เป็นจํานวน
เงิน 10,000 บาท
        - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท จํานวน 50 คน เป็น
จํานวนเงิน 10,000 บาท
       - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท จํานวน 50 คน เป็น
จํานวนเงิน 15,000 บาท
       - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท จํานวน 50 คน เป็น
จํานวนเงิน 21,500 บาท
 4) เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็น
ชาติ จํานวน 10,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับ
ที่ 21 หน้าที่ 153 (กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 1,890,405 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,890,405 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบลมะรือโบตก  รวมเป็นจํานวน  5
  แห่ง  แยกเป็น
 1) โรงเรียนบ้านมะรือโบตก  จากยอดจํานวนนักเรียยน 362 คน (ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562) ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
 2) โรงเรียนบ้านบาโงระนะ   จากยอดจํานวนนักเรียยน 141 คน (ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562) ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
 3) โรงเรียนเขาแก้ว  จากยอดจํานวนนักเรียยน 147 คน (ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562) ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน  
 4) โรงเรียนไอยรานุสรณ์   จากยอดจํานวนนักเรียยน 245 คน (ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562) ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
 5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลมะรือโบตก  จากยอดจํานวนนักเรียน 85
 คน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับ
ที่ 1และ ลําดับที่ 2 หน้าที่ 166 (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,580,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,580,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาแก้ว จํานวน 588,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านเขาแก้ว จากยอดจํานวนนักเรียยน 147 คน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
) ในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 149 (กองการศึกษา)

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงระนะ จํานวน 564,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านบาโงระนะ จากยอดจํานวนนักเรียยน 141 คน (ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562) ในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 149 (กองการศึกษา)
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โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านมะรือโบตก จํานวน 1,448,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านมะรือโบตก จากยอดจํานวนนักเรียยน 362 คน (ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562) ในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 149 (กองการศึกษา)

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไอยรานุสรณ์ จํานวน 980,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านไอยรานุสรณ์ จากยอดจํานวนนักเรียยน 245 คน (ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562) ในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 149 (กองการศึกษา)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้กับศูนย์เรียนรู้คัมภีร์อัลกรุอานประจํา
ชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้
กับศูนย์เรียนรู้คัมภีร์อัลกรุอานประจําชุมชน โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับ
ที่  หน้าที่  (กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,885,560 บาท

งบบุคลากร รวม 2,490,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,490,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,828,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 209,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ และ
เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 152,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ผู้อํานวยการ และหัวหน้าฝาย (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562  12:28:53 หน้า : 68/137



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงาน
จ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 602,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 167,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการสําหรับอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จํานวน 2 คน เดือน
ละ 6,000 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจําผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่ารับใช้บริการ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าธรรมเนียมการใช้สนามเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม)
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ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ สาย
ไฟ และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ํายา
ถูพื้น และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น ค่า
แอลกอฮอล์  ออกซิเจน เวชภัณฑ์ และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้างและอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นกรองแสง แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เม้าส์ และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบลงทุน รวม 553,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 176,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - ปริมาณการฉีดพ่นน้ํายาไม่น้อยกว่า  40  ลิตรต่อชั่วโมง
   - ถังบรรจุน้ํายาไม่น้อยกว่า  6  ลิตร
   - กําลังเครื่องยนต์ไม่ต่ํากว่า  25  แรงม้า
        หมายเหตุ :  ใช้สําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร  การ
ฆ่าเชื้อโรค  หรือ การป้องกัน กําจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะนํา
โรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้นจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 43
 หน้าที่ 214 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จํานวน 27,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
    - เครื่องเลื่อนโซ่ ขนาดบาร์ 11.5 นิ้ว
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 208 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จํานวน 47,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 5 เครื่อง ๆ
 ละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
     - เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ํากว่า 1.5 แรงม้า
     - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 30 ซีซี.
     -  พร้อมใบมี        
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 44
 หน้าที่ 215 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562  12:28:53 หน้า : 75/137



โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
      - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (1 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
      - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
      - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
     - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
     - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 29
 หน้าที่ 212 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่ 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
    1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  ต้องมีความเร้วสัญญาณนาฬิกาพื้น
ฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
    2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  ต้องมีความเร้วสัญญาณนาฬิกาพื้น
ฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
   - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
   - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อย 12 นิ้ว
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
   - มีช่องต่อแบบ HDMI หรือ VGA จําวนไม่น้อย 3 ช่อง
   - มีช่องเชื่อมต่อต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่ร้อยกว่า 1 ช่อง
   - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n. ac) 
และ Bluetooth
  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
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ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 28
 หน้าที่ 212 (กองคลัง)

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500
 บาท โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ฯลฯ
 จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 30
 หน้าที่ 187 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 377,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงก่อสร้างห้องน้ํา คสล. จํานวน 219,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างห้องน้ํา คสล. บริเวณสํานักงานเทศบาล
ตําบลมะรือโบตก หมู่ที่ 5 ตําบลมะรือโบตก อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 3.50 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ลําดับ
ที่ 27 หน้าที่ 194 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการก่อสร้างโรงแยกขยะ จํานวน 158,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างโรงแยกขยะ บริเวณสํานักงานเทศบาล
ตําบลมะรือโบตก หมู่ที่ 5 ตําบลมะรือโบตก อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร  (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลําดับ
ที่ 22 หน้าที่ 187 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562  12:28:53 หน้า : 79/137



งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 20,000
 บาท ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของ
พื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนใน
การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาขน ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
อบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ ตัวอย่างโครงการพระ
ราชดริที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข
เช่น โครงทารอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โครงการสืบสานพระรา
ขปนี้ธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขยาเสพ
ติด To be number one และกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม  โดยมีค่าใช่
จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ระเบียบกระทรวจม
หาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ ว 2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลําดับ
ที่ 9 หน้าที่ 174 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 384,204 บาท
งบดําเนินงาน รวม 384,204 บาท

ค่าใช้สอย รวม 384,204 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขนส่งขยะสู่ Clusters เทศบาลเมืองนราธิวาส จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการขนส่งขยะสู่ Clusters เทศบาล
เมืองนราธิวาส โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าบริหารจัดการขยะ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลําดับ
ที่ 20 หน้าที่ 187 (กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับที่ 9
 หน้าที่ 157 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการตลาดนัดขยะ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการตลาดนัดขยะ โดยมีค่าใช่จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลําดับ
ที่ 10 หน้าที่ 184 (กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง จํานวน 99,750 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะที่ต้น
ทาง โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลําดับ
ที่ 11 หน้าที่ 184 (กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม)

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562  12:28:53 หน้า : 82/137



โครงการรณรงค์การใช้ไอโอดีน จํานวน 8,554 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์การใช้ไอโอดีน โดยมีค่า
ใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลําดับ
ที่ 10 หน้าที่ 175 (กองสาธารรสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน
และเด็กวันเรียน โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลําดับที่ 6
 หน้า 174 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

จํานวน 23,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี
ค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท. 0810.5/ว
 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลําดับ
ที่ 12 หน้าที่  176 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 2,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบ
ด้วย การสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท. 0810.5/ว
 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลําดับ
ที่ 11 หน้าที่ 176 (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,939,220 บาท

งบบุคลากร รวม 2,441,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,441,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,686,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล (กอง
สวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 226,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ และ
เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ผู้อํานวยการกองและหัวหน้าฝาย (กอง
สวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (กอง
สวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงาน
จ้าง (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนังงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจําผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ  (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่ารับใช้บริการ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค (กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ตลอด
จนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
สวัสดิการสังคม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ สายไฟฟ้า
และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
สวัสดิการ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ํายา
ถูพื้น และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
สวัสดิการสังคม)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ  เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน  น้ํามันเบรก และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
สวัสดิการสังคม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ  เช่น ค่าน้ํามันเชื้อ
เพลิง ค่าน้ํามันหล่อลื่น และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
สวัสดิการสังคม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ  เช่น พันธุ์ไม้  กระถางต้นไม้ สาร
อินทรีย์ และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
สวัสดิการสังคม)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แผ่นตัวหนังสือ และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
สวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นกรองแสง แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  เม้าส์ และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
สวัสดิการสังคม)
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งบลงทุน รวม 18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก สําหรับเก็บเอกสาร ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1
 ชุด มีคุณลักษณะ ดังนี้
     - ชั้นบนเป็นตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ประกอบด้วยชั้นเก็บเอกสารอย่าง
น้อย 3 ชั้น
     - ชั้นล่างเป็นเหล็กทึบ ประกอบด้วยชั้นเก็บเอกสารอย่างน้อย 3 ชั้น
     - ชั้นสองชั้นมีขนาดกว้าง 150 x 41 x 87 เซนติเมตร
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงานประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 19
 หน้าที่ 210 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 1 ตัว มีคุณลักษณะ ดังนี้
     - โต๊ะพับหน้าเมลามีน
     - โครงขาเหล็กได้ผลิตจากเหล็กแป๊บ 1.2 นิ้ว เหล็กหนา 1 มิลลิเมตร ชุบ
โครเมี่ยม
     - มีขนาดกว้าง 62 x 150 x 75 เซนติเมตร
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงานประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 60
 หน้าที่ 217 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการจัดซื้อโต๊ะเสริมข้าง จํานวน 3,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเสริมข้าง จํานวน 1 ตัว มีคุณลักษณะ ดังนี้
     - มีช่องเก้บของอย่างน้อย 2 ช่อง
     - ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสี
     - มีขนาดกว้าง 66.9 x 42.7 x 65.7 เซนติเมตร
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงานประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 61
 หน้าที่ 212 (กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562  12:28:53 หน้า : 93/137



งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สุงอายุ โดยมี
ค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 178 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยสูงอายุ โดยมี
ค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11
 ตุลาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับที่ 3
 หน้าที่ 159 (กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,564,120 บาท

งบบุคลากร รวม 2,364,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,364,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 991,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 196,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ และ
เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองช่าง (กองช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 835,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (กอง
ช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 282,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงาน
จ้าง (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 1,110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ(กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจําผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่ารับใช้บริการ   ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 620,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
ช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ํายา
ถูพื้น และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
ช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ  เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน น้ํามันเบรก และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
ช่าง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น ค่าน้ํามันเชื้อ
เพลิง ค่าน้ํามันหล่อลื่น และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
ช่าง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น พันธุ์ไม้ กระถางต้นไม้ สาร
อินทรีย์ และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
ช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ  เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แผ่นตัวหนังสือ และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
ช่าง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นกรองแสง แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เม้าส์ และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
ช่าง)
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งบลงทุน รวม 89,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 89,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 6,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ 3 ตัว ๆ ละ 2,300 บาท มี
คุณลักษณะ  ดังนี้
    - มีพนักพิง
    - มีความแข็งแรง
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงานประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 51
 หน้าที่ 216 (กองช่าง)
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โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง 2 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท มี
คุณลักษณะ ดังนี้
     - ใบพัดพลาสติก 3 ใบ ขนาด 18 นิ้ว
     - ตะแกรงครอบใบพัดเหล็ก กรอบพลาสติก คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน
     - ปรับระดับแรงลมด้วยสายดึง 3 ระดับ
     - ปรับส่ายซ้าย-ขวาได้ และสายดึงบังคับส่ายได้ตามต้องการ
     - ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
     - ผลิตภัณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงานประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 17
 หน้าที่ 210 (กองช่าง)

ครุภัณฑ์สํารวจ

โครงการจัดซื้อกล้องระดับ จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวัดระดับ ขนาดกําลังขยาย 24 เท่า จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
      - เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
      - กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
      - มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า
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      - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร
      - ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตรไม่น้อยกว่า 2.3
 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
      - ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
      - ค่าตัวคูณคงที่ 100
      - มีระบบอัตโนมัติโดยใช้  COMPENSATOR ที่มีช่วงการทํางานของ
ระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า + / - 12 ลิปดา
      - ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กม. ไม่เกิน + / - 2 มิลลิเมตร
     - ความไวของระดับน้ําฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2
 มิลลิเมตร หรือไวกว่า
     - มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุกๆ 1 องศา
     - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80  มิลลิเมตร
     - อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน  1  องศา
     - อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา
     - ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
     - อุปกรณ์ประกอบด้วย
          1.  มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
          2.  มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
          3.  มีฝาครอบเลนส์
          4.  มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจํากล้อง
หมายเหตุ :   การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 39
 หน้าที่ 214 (กองช่าง)

โครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา จํานวน 24,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
      - มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
      - มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
      - บันทึกข้อมูลตําแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทาง
ได้ 200 เส้นทาง
      - บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
      - มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตําแหน่งสถานที่สําคัญไม่น้อย
กว่า 500,000 ตําแหน่ง
      - มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดัน
บรรยากาศ
      - มีพอร์ตสําหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port 
แบบ High-Speed
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 40
 หน้าที่ 214 (กองช่าง)
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โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะ จํานวน 3,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะจํานวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้
      - มีความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร
      - มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปพับเก็บได้
      - มีหนังสือรับรองจาก กอง ชั่ง ตวง วัด
      - ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 62
 หน้าที่ 217 (กองช่าง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
       1. ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
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       2. ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 Gหz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
     - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย 
     - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 768 Pxel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
     - มีซ่องเชื่อมต่อ (nterface) แบบ บSB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ซ่อง 
     - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
    จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 28
 หน้าที่ 212 (กองช่าง)
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โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด 
A3

จํานวน 6,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Inkjet printer สําหรับกระดาษขนาด A3
 จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17
 นาทีต่อหน้า (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที(ipm)
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
     - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
     - สามารถใช้ได้ A3, A4, Letter, legal, และ Custom  
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 41
 หน้าที่ 214 (กองช่าง)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,374,420 บาท
งบบุคลากร รวม 489,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 489,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 149,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 39,780 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ และ
เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (กอง
ช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงาน
จ้าง (กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 485,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่ารับใช้บริการ   ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  และ
อื่นๆ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ สายไฟฟ้า
และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
ช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ หิน ทราย และ
อื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
ช่าง)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง เสื้อสะท้อน
แสง และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
ช่าง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายเขาแก้ว ชุมชนบูเก๊ะมูนิง จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายเขาแก้ว ชุมชนบู
เก๊ะมูนิง หมู่ที่ 4 ตําบลมะรือโบตก อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับ
ที่ 188 หน้าที่ 138 (กองช่าง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,773,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,500,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,500,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,080,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงาน
จ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบดําเนินงาน รวม 2,157,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,548,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป จํานวน 1,548,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในการเก็บขนขยะมูลฝอย ตัด
หญ้า ถางปา และรักษาความสะอาดบริเวณถนน รวมทั้งดําเนินการปรับภูมิ
ทัศน์ถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องเกณฑ์และอัตราค่าใข้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 8080.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับ
ที่ หน้า  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 609,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ  เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน น้ํามันเบรก และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น ค่าน้ํามันเชื้อ
เพลิง ค่าน้ํามันหล่อลื่น และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ  เช่น พันธุ์ไม้ กระถางต้นไม้ สาร
อินทรีย์ และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง เสื้อสะท้อน
แสง และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุอื่น จํานวน 224,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุประเภทใดใน
รายการดังกล่าวข้างต้น และมีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบลงทุน รวม 116,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 116,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตูเลือนกั้นสถานที่ทิ้งขยะ จํานวน 116,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตูเลื่อนกั้นสถานที่ทิ้ง
ขยะ บ้านละโอ หมู่ที่ 1 ตําบลเฉลิม อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาด
สูง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร และติดตั้งประตูรั้วเหล็กด้านหน้า (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลําดับที่ 3
 หน้าที่ 187 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 540,492 บาท

งบดําเนินงาน รวม 540,492 บาท
ค่าใช้สอย รวม 540,492 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพ
ติด โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ลําดับที่ 4
 หน้าที่ 171 (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 19,450 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล โดยมีค่าใช่
จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ตลอด
จนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ลําดับที่ 9
 หน้าที่ 199 (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการกลุ่มอาชีพ จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ
กรรมการกลุ่มอาชีพ โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 143 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพขององค์กร
ชุมชน โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ลําดับ
ที่ 4 หน้าที่ 198 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสู่ชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสู่
ชุมชน โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ลําดับ
ที่ 10 หน้าที่ 200 (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน โดยมีหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อสตรี หลักสูตรการทํา
น้ํายาล้างล้างจานและน้ํายาซักผ้า หลักสูตรการสานตะหร้าด้วยเส้น
พลาสติก หลักสูตรการทําอาหาร หลักสูตรการตัดเย็บกระโปร่ง หลักสูตรช่างอ
ลูมิเนียม และหลักสูตรอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 143 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข็มแข็ง จํานวน 59,842 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้ม
แข็ง โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง กิจกรรมครอบ
ครัวยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด และกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม โดยมีค่า
ใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 171 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการอบรม ให้ความรู้กับประชาชนในด้านกฏหมายต่างๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนใน
ด้านกฎหมายต่างๆ โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วยค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ลําดับที่ 8
 หน้าที่ 199 (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานขององค์กรชุมชน จํานวน 169,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
องค์กรชุมชน โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย  ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ลําดับที่ 3
 หน้าที่ 198 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส
โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 3
 หน้าที่ 143 (กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,396,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 365,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับที่ 8
 หน้าที่ 162 (กองการศึกษา)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 155,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับ
ที่ 15 หน้าที่ 164 (กองการศึกษา)
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โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาสําหรับชุมชน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน
กีฬาสําหรับชุมชน โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับ
ที่ 11 หน้าที่ 163 (กองการศึกษา)

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาต่างๆ โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับ
ที่ 12 หน้าที่ 163 (กองการศึกษา)
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โครงการมหกรรมกีฬานันทนาการวิชาการ ตาดีกาสัมพันธ์ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการมหกรรมกีฬานันทนาการ
วิชาการ ตาดีกาสัมพันธ์ โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับ
ที่ 13 หน้าที่ 164 (กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 1,031,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 490,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 490,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 6
 ชุด ประกอบด้วย ดังนี้
    1) อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขน-หัวไหล่ (ดันยกตัว) คู่ ชนิดสแตนเลส
    2) อุปกรณ์บริหารขา สะโพก-หัวไหล่  (คู่) ชนิดสแตนเลส
    3) อุปกรณ์บริหารขา สะโพก แบบก้าวเดิน (คู่) ชนิดสแตนเลส
    4) อุปกรณืบริหารเอว สะโพก แบบบิดเอว (คู่) ชนิดสแตนเลส
    5) อุปกรณ์บริหารขา เข่า แบบขาดัน (คู่) ชนิดสแตนเลส
    6) อุปกรณ์บริหารข้อมือ แขน หัวไหล่ (คู่) ชนิดสแตนเลส
จัดหาตามราคาตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลําดับ
ที่ 12 หน้าที่ 169 (กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562  12:28:53 หน้า : 122/137



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 541,000 บาท
ค่าถมดิน

โครงการถมดินสนามฟุตบอล พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ชุมชนบูเก๊ะปือเราะ จํานวน 541,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถมดินสนามฟุตบอล พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ชุม
ชนบูเก๊ะปือเราะ หมู่ที่ 1 ตําบลมะรือโบตก อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ขนาดกว้าง 33.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือ
พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,838.00 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลําดับ
ที่ 13 หน้าที่ 169 (กองช่าง)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 510,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้
กับเด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับ
ที่ 9 หน้าที่ 163 (กองการศึกษา)
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์กรศาสนา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์กร
ศาสนา  โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ใน
การดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับ
ที่ 10 หน้าที่ 163 (กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรม
โครงการเข้าร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของดีอําเภอระ
แงะ ประจําปี 2562 กิจกรรมโครงการเข้าร่วมงานของดีเมือง
นรา ประจําปี 2562 โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 161 (กองการศึกษา)
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โครงการเสริมสร้าง ทํานุบํารุงศาสนาท้องถิ่น จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้าง ทํานุบํารุงศาสนา
ท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการอบรมบทบาทและหน้าที่ของสตรี
มุสลิมตามหลักการศาสนาอิสลาม กิจกรรมฝึกอบรมจัดการเรียนการสอน
ศาสนาขั้นพื้นฐานระดับมักตับ กิจกรรมฝึกอบรมการจัดการศพ กิจกรรมการ
ฝึกอบรมการสอนคัมภีร์อัลกุรอานตามระบบกีรออาตี กิจกรรมงานรอมฏอม
สัมพันธ์ กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริตะรรมตามหลักศาสนาอิสลามเพื่อพัม
นาคุณภาพชีวิต กิจกรรมงานเมาลิดสัมพันธ์ กิจกรรมการอบรมเทคนิคการท่อง
อัลกุรอาน กิจกรรมการอบรมศาสนธรรมอิสลาม กิจกรรมอบรมการสร้าง
ครอบครัวมีสุขตามวิถีอิสลาม และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยมีค่า
ใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 161 (กองการศึกษา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,845,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
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งบลงทุน รวม 3,795,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,795,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ชุมชนบลูกา จํานวน 532,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.ชุมชนบลูกา หมู่ที่ 1 ตําบล
มะรือโบตก อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.00เมตร ยาว 103.00 เมตร   (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับ
ที่ 118 หน้าที่ 124 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ชุมชนศิลา จํานวน 262,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ชุมชนศิลา หมู่ที่ 4 ตําบล
มะรือโบตก อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 58.00 เมตร พร้อมวางท่อรางบายน้ํา คสล
. ขนาด ศก.  0.60 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับ
ที่ 117 หน้าที่ 124 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก สายบาโด ชุมชนบา
โงระนะ

จํานวน 155,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก สายบาโด ชุมชนบาโงระนะ หมู่ที่ 5 ตําบลมะรือโบตก อําเภอระ
แงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 38.00
 เมตร  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับ
ที่ 120 หน้าที่ 125 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก สายหน้าโรงเรียน
เขาแก้ว ชุมชนบูเก๊ะมูนิง

จํานวน 276,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก สายหน้าโรงเรียนเขาแก้ว ชุมชนบูเก๊ะมูนิง หมู่ที่ 4 ตําบลมะรือโบ
ตก อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
 เมตร ยาว 67.50 เมตร   (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับ
ที่ 114 หน้าที่ 123 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. สายข้างบาลาเซาะห์ไชยา ชุมชนพงมาเนาะ จํานวน 358,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. สายข้างบาลาเซาะห์
ไชยา ชุมชนพงมาเนาะ หมู่ที่ 7 ตําบลมะรือโบตก อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.60 เมตร ยาว 20.00 เมตร และ
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.10 เมตร ยาว 30.00 เมตร  (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับ
ที่ 112 หน้าที่ 122 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. สายฝั่งกูโบร์บลูกา ชุมชนบลูกา จํานวน 634,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. สายฝั่งกูโบร์บลูกา ชุมชน
บลูกา หมู่ที่ 1 ตําบลมะรือโบตก อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  ขนาด
กว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 80.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก และซ่อมแซมฝารางระบายน้ํา ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 55.00
 เมตร  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับ
ที่ 119 หน้าที่ 124 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. สายสนามฟุตบอลตลาดมะรือโบ (ต่อเติม) 
ชุมชนตลาดมะรือโบ

จํานวน 263,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. สายสนามฟุตบอลตลาดมะ
รือโบ (ต่อเติมจาดรางระบายน้ําเดิม) ชุมชนตลาดมะรือโบ หมู่ที่ 1 ตําบลมะรือ
โบตก อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.40
 เมตร ยาว 38.00 เมตร   (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับ
ที่ 115 หน้าที่ 123 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. สายหลังบ้านประธานชุมชน ชุมชนตลาดมะ
รือโบ

จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. สายหลังบ้านประธาน
ชุมชน ชุมชนตลาดมะรือโบ หมู่ที่ 1 ตําบลมะรือโบตก อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส  ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 17.00 เมตร และ
ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร  (ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับ
ที่ 116 หน้าที่ 123 (กองช่าง)
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โครงการขุดลอก ปรับปรุง ซ่อมแซมฝายน้ําล้นกําปงปาเร๊ะ ชุมชนกําปงปาเร๊ะ จํานวน 225,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอก ปรับปรุง ซ่อมแซมฝายน้ําล้นกําปงปา
เร๊ะ ชุมชนกําปงปาเร๊ะ หมู่ที่ 8 ตําบลมะรือโบตก อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 450.00
 เมตร และดาดคอนกรีต ขนาด 2.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร (ตามแบบที่
เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1
 หน้าที่ 121 ลําดับที่ 125 (กองช่าง)

โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้ามัสยิดบลูกา ชุมชนบลูกา จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้ามัสยิดบลู
กา ชุมชนบลูกาหมู่ที่ 1 ตําบลมะรือโบตก อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส  ขนาดยาว 207 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 1,013 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับ
ที่ 122 หน้าที่ 125 (กองช่าง)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ ตามหนังสือ กค(กวจ) 0405.2/ว
 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง เช่น ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนน รางระบายน้ํา คูระบายน้ํา ขุดลอก และ
สิ่งก่อส้างอื่นๆ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (กองช่าง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 196,769 บาท

งบดําเนินงาน รวม 196,769 บาท
ค่าใช้สอย รวม 196,769 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการทํานา จํานวน 101,201 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการทํานา โดยมี
กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการส่งเสริมการทํานา กิจกรรมการทําปุ๋ยอินทรรย์
คุณภาพสูง และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 1
 หน้า 144 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในดําเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพ

จํานวน 95,568 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินส่งเสริมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงไปใช้ในดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่า
สัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 144 (กองสวัสดิการสังคม)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 22,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 22,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 22,400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการนําร่องเยาวชนอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จํานวน 22,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการนําร่องเยาวชนอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลําดับ
ที่ 3 หน้าที่ 188 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,982,574 บาท

งบกลาง รวม 11,982,574 บาท
งบกลาง รวม 11,982,574 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 403,490 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินผ่อนชําระเงินต้นให้กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล งวดที่ 8 ตามสัญญาเลขที่ 1112/119/2555 ในการจ้ดซื้อรถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย และรถยนต์บริการรับ-ส่งผู้ปวยฉุกเฉิน เป็น
จํานวนเงิน 403,489.58 บาท

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 374,415 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินผ่อนชําระดอกเบี้ยให้กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล งวดที่ 8 ตามสัญญาเลขที่ 1112/119/2555 ในการจ้ดซื้อรถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย และรถยนต์บริการรับ-ส่งผู้ปวยฉุกเฉิน เป็น
จํานวนเงิน 37,414.37 บาท
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้างใน
อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่าย
- เป็นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  และหนังสือสํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22
  มกราคม 2557  เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 14,530 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างกรณีนายจ้างใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่าย
- เป็นตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับที่2  พ.ศ. 2561  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 4172  ลงวันที่  24
  ธันวาคม พ.ศ. 2561  เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562  12:28:54 หน้า : 133/137



เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,715,600 บาท

- ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสัวสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึนทะเบียบขอรับเงินเบี้ยยังชีพแล้ว โดย
อัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได ดังนี้ อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท 70-79
 ปี จะได้รับ 700 บาท 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะ
ได้รับ 1,000 บาท (เว้นแต่ในส่วนเงินเพิ่มที่ทางเทศบาลดําเนินการ)
- ใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดดยคํานวรจากอัตราเฉลี่ยการ
เพิ่มขึ้น 3 ปี ย้อนหลังและข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก
ประกาศบัญชีรายชื่อฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลําดับที่ 3
 หน้าที่ 180 (กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,120,000 บาท

- ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสัวสดิการเบี้ยความพิการให้แก้คนพิการที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยมีการขอขึ้นทะเบียบเพื่อขอรับเงินเบี้ยความ
พิการแล้ว มีสิทธิรับเงินเบี้ยคนพิการ 800 บาทต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  (เว้นแต่ในส่วนเงินเพิ่มที่ทางเทศบาล
ดําเนินการ)
- ใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ย
การเพิ่มขึ้น 3 ปี ย้อนหลังและข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก
ประกาศบัญชีรายชื่อฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 180 (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 78,000 บาท

- ดําเนินการเพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ ให้แก่ผู้ปวยเอดส์
ที่แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอด
ทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ปวย
เอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5  ลําดับ
ที่ 2 หน้าที่ 180 (กองสวัสดิการสังคม)
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สํารองจ่าย จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อสํารองจ่ายเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม  และในการช่วยเหลือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท  0313. 4 /ว 667 ลงวันที่ 12
  มีนาคม   2545  เรื่อง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4224  ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2554 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย น้ําท่วมฉับพลัน  น้ําปาไหลหลาก  และน้ําล้นตลิ่ง และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณี
เกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าจัดการจราจรในเขตเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล เช่น ทาสี ตี
เส้นทางเดินรถ ทางเท้า ทางข้าม เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ แผงกั้น ฯลฯ
 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ ว 3203 ลงวันที่ 4
 ตุลาคม 2539

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 55,229 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ายตามหลัก
เกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด และอัตราที่เรียกเก็บ คํานวณตั้งจ่ายใน
อัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา (33,071216.28) ซึ่งไม่รวม
เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท 
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกําหนดหลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือระดับพื้นที่ พ.ศ. 2557
 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศิกายน 2552 เรื่องการดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0891.3
 / ว 1514 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2554 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่ มท 0891.3 / ว 1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2558
 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สําหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ และการ
สนับสนุนการบริการสาธารณสุขและรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การ
สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 719,770 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้ง
คํานวณจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจําปี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563 มียอดประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 35,988,500  บาท (ไม่รวมเงินราย
ได้จากพนธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศไว้ และเงินอุดหนุน)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 141,540 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนให้กับลูกจ้างประจํา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2552

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562  12:28:54 หน้า : 137/137



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 374,415

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 141,540

รายจายตามขอผูกพัน

คาจัดการจราจรในเขต
เทศบาล

20,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

55,229

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่น

280,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 78,000

คาชําระหนี้เงินตน 403,490

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

360,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,715,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 14,530

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

719,770

สํารองจาย 700,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,120,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 374,415

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 141,540

รายจายตามขอผูกพัน

คาจัดการจราจรในเขต
เทศบาล

20,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

55,229

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่น

280,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 78,000

คาชําระหนี้เงินตน 403,490

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

360,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,715,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 14,530

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

719,770

สํารองจาย 700,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,131,200 324,000 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจาง
ประจํา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 235,860 226,620 209,100

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

786,000 126,000 84,000

เงินเดือนพนักงาน 1,141,180 1,686,600 1,828,560

คาจางลูกจางประจํา

เงินประจําตําแหนง 60,000 78,000 152,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 15,000 35,000

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400 1,490,400

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,177,440 1,404,000 1,296,000 6,548,640

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจาง
ประจํา

37,080 37,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 155,400 73,080 768,780 1,668,840

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

408,000 546,000 504,000 2,454,000

เงินเดือนพนักงาน 1,514,520 622,080 5,675,640 12,468,580

คาจางลูกจางประจํา 252,120 252,120

เงินประจําตําแหนง 60,000 18,000 348,000 716,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 15,000 130,000 250,000

คาเบี้ยประชุม 50,000 50,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

65,000 150,000 257,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาเชาบาน 45,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000 20,000 90,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 50,000 120,000 60,000 60,000

โครงการจางเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานทั่วไป

1,548,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

70,000 75,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

80,000

โครงการขนสงขยะสู 
Clusters เทศบาลเมือง
นราธิวาส

100,000

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการคนรุนใหมหาง
ไกลยาเสพติด

50,000

โครงการควบคุมโรค
ติดตอและไมติดตอ

100,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562  12:29:09 หนา : 5/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาเชาบาน 45,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000 180,000 370,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 830,000 450,000 920,000 2,490,000

โครงการจางเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานทั่วไป

1,548,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

150,000 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

90,000 90,000 450,000 775,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

80,000

โครงการขนสงขยะสู 
Clusters เทศบาลเมือง
นราธิวาส

100,000

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการคนรุนใหมหาง
ไกลยาเสพติด

50,000

โครงการควบคุมโรค
ติดตอและไมติดตอ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาชุมชนสัมพันธ์

155,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ตางๆ

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

19,450

โครงการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอนใหกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล

โครงการจัดซื้อวัสดุการ
เรียนการสอนใหกับศูนย์
เรียนรูคัมภีร์อัลกรุอาน
ประจําชุมชน

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การแขงขันกีฬา
สําหรับชุมชน

60,000

โครงการจัดสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬา
ตางๆ

50,000

โครงการจางนักเรียนนัก
ศึกษา ทํางานชวงปด
เทอม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาชุมชนสัมพันธ์

155,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ตางๆ

1,000,000 1,000,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

60,000 60,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

19,450

โครงการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอนใหกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล

13,000 13,000

โครงการจัดซื้อวัสดุการ
เรียนการสอนใหกับศูนย์
เรียนรูคัมภีร์อัลกรุอาน
ประจําชุมชน

50,000 50,000

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การแขงขันกีฬา
สําหรับชุมชน

60,000

โครงการจัดสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬา
ตางๆ

50,000

โครงการจางนักเรียนนัก
ศึกษา ทํางานชวงปด
เทอม

60,000 60,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562  12:29:09 หนา : 8/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตลาดนัดขยะ 30,000

โครงการเทศบาลสัญจร

โครงการนํารองเยาวชน
อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวด
ลอม

22,400

โครงการบรรยาย
วิชาการและความรูดาน
ศาสนา

โครงการบริหารจัดการ
ขยะที่ตนทาง

99,750

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในวันสําคัญ
ตางๆ

โครงการเปดโลกทัศน์
ทางการศึกษาแกเด็กนัก
เรียน

โครงการฝึกซอมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการฝึกทบทวน อป
พร.

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562  12:29:09 หนา : 9/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตลาดนัดขยะ 30,000

โครงการเทศบาลสัญจร 36,000 36,000

โครงการนํารองเยาวชน
อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวด
ลอม

22,400

โครงการบรรยาย
วิชาการและความรูดาน
ศาสนา

60,000 60,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะที่ตนทาง

99,750

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000 200,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในวันสําคัญ
ตางๆ

30,000 30,000

โครงการเปดโลกทัศน์
ทางการศึกษาแกเด็กนัก
เรียน

29,000 29,000

โครงการฝึกซอมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

30,000 30,000

โครงการฝึกทบทวน อป
พร.

80,000 80,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562  12:29:09 หนา : 10/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมให
กับเด็กและเยาวชน

30,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
บริหารการจัดการดาน
การศึกษาทองถิ่น

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานขององค์กร
ศาสนา

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ

40,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
งาน อปพร.

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะ
กรรมการกลุมอาชีพ

12,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ขององค์กรชุมชน

50,000

โครงการเพื่อชีวิตสดใส
วัยสูงอายุ

50,000

โครงการมหกรรมกีฬา
นันทนาการวิชาการ ตา
ดีกาสัมพันธ์

80,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562  12:29:09 หนา : 11/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมให
กับเด็กและเยาวชน

30,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
บริหารการจัดการดาน
การศึกษาทองถิ่น

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานขององค์กร
ศาสนา

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ

40,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
งาน อปพร.

150,000 150,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะ
กรรมการกลุมอาชีพ

12,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ขององค์กรชุมชน

50,000

โครงการเพื่อชีวิตสดใส
วัยสูงอายุ

50,000

โครงการมหกรรมกีฬา
นันทนาการวิชาการ ตา
ดีกาสัมพันธ์

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์การใช
ไอโอดีน

8,554

โครงการสงเสริมการทํา
นา

101,201

โครงการสงเสริมการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในดําเนิน
ชีวิตและประกอบอาชีพ

95,568

โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยสูชุมชน

20,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

โครงการสงเสริมศิลป
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาทองถิ่น

80,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
เด็กกอนวัยเรียนและ
เด็กวัยเรียน

20,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ใหกับประชาชน

110,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนเทศบาล

โครงการสนับสนุนคาใช
จายสนับสนุนสถาน
ศึกษา

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562  12:29:09 หนา : 13/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์การใช
ไอโอดีน

8,554

โครงการสงเสริมการทํา
นา

101,201

โครงการสงเสริมการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในดําเนิน
ชีวิตและประกอบอาชีพ

95,568

โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยสูชุมชน

20,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

90,000 90,000

โครงการสงเสริมศิลป
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาทองถิ่น

80,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
เด็กกอนวัยเรียนและ
เด็กวัยเรียน

20,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ใหกับประชาชน

110,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนเทศบาล

40,000 40,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายสนับสนุนสถาน
ศึกษา

626,500 626,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

23,800

โครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

2,100

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562  12:29:09 หนา : 15/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

23,800

โครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

2,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสราง 
ทํานุบํารุงศาสนาทองถิ่น

350,000

โครงการเสริมสราง
ครอบครัวเข็มแข็ง

59,842

โครงการอบรม ใหความ
รูกับประชาชนในดาน
กฏหมายตางๆ

20,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
องค์กรชุมชน

169,200

โครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
ของเจาหนาที่ทองถิ่น

โครงการอบรมใหความ
รูเกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางถนน

โครงการอบรมใหความ
รูเกี่ยวกับสาธารณภัย
ตางๆ

โครงการอบรมอาชีพให
กับผูดอยโอกาส

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 655,000 60,000 90,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 115,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 40,000 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสราง 
ทํานุบํารุงศาสนาทองถิ่น

350,000

โครงการเสริมสราง
ครอบครัวเข็มแข็ง

59,842

โครงการอบรม ใหความ
รูกับประชาชนในดาน
กฏหมายตางๆ

20,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
องค์กรชุมชน

169,200

โครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
ของเจาหนาที่ทองถิ่น

250,000 250,000

โครงการอบรมใหความ
รูเกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางถนน

30,000 30,000

โครงการอบรมใหความ
รูเกี่ยวกับสาธารณภัย
ตางๆ

30,000 30,000

โครงการอบรมอาชีพให
กับผูดอยโอกาส

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,000 150,000 205,000 1,220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 100,000 170,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 45,000 60,000 115,000 365,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 10,000 100,000 235,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 350,000 5,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 310,000 80,000

วัสดุกีฬา

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบานงานครัว 10,000 15,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

คาอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 30,000 10,000

วัสดุกอสราง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 10,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 60,000 60,000

วัสดุอื่น 224,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

คาไฟฟ้า

คาบริการไปรษณีย์

คาบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเกาอี้ 6,900

โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํา
งาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 5,000 30,000 415,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,000 100,000 300,000 870,000

วัสดุกีฬา 5,000 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 60,000 60,000

วัสดุงานบานงานครัว 20,000 5,000 75,000 145,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000 80,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,890,405 1,890,405

วัสดุการเกษตร 15,000 10,000 65,000

วัสดุกอสราง 10,000 5,000 30,000 95,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000 10,000 25,000 90,000

วัสดุสํานักงาน 56,000 30,000 263,756 509,756

วัสดุอื่น 5,000 15,000 244,000

วัสดุการศึกษา 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

150,000 150,000

คาไฟฟ้า 800,000 800,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 75,000 75,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเกาอี้ 6,900

โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํา
งาน

7,600 7,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ทําลายเอกสาร

โครงการจัดซื้อเครื่อง
โทรสาร

โครงการจัดซื้อตูล็อก
เกอร์

โครงการจัดซื้อตูเหล็ก 12,000

โครงการจัดซื้อโตะทํา
งาน

โครงการจัดซื้อโตะพับ
อเนกประสงค์

2,500

โครงการจัดซื้อโตะเสริม
ขาง

3,500

โครงการจัดซื้อพัดลมติด
ผนัง

4,000

โครงการจัดซื้อพัดลมติด
เพดาน

โครงการจัดซื้อลิ้นชัก
เก็บเอกสาร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ทําลายเอกสาร

20,000 20,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
โทรสาร

18,000 18,000

โครงการจัดซื้อตูล็อก
เกอร์

3,800 3,800

โครงการจัดซื้อตูเหล็ก 12,000 24,000

โครงการจัดซื้อโตะทํา
งาน

22,500 22,500

โครงการจัดซื้อโตะพับ
อเนกประสงค์

2,500

โครงการจัดซื้อโตะเสริม
ขาง

3,500

โครงการจัดซื้อพัดลมติด
ผนัง

8,000 12,000

โครงการจัดซื้อพัดลมติด
เพดาน

11,400 11,400

โครงการจัดซื้อลิ้นชัก
เก็บเอกสาร

5,000 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

16,000 32,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล

22,000 22,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนตบุก 
สําหรับงานสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปริ้นเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
พิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300

โครงการจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟ

โครงการจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟ้า

5,000

โครงการจัดซื้อ
ปริ๊นเตอร์

โครงการซื้อ
คอมพิวเตอร์โนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
สํานักงาน

16,000 16,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล

44,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนตบุก 
สําหรับงานสํานักงาน

16,000 16,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปริ้นเตอร์

16,000 16,000 32,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
พิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300

โครงการจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟ

2,500 2,500

โครงการจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟ้า

2,500 7,500

โครงการจัดซื้อ
ปริ๊นเตอร์

16,000 16,000

โครงการซื้อ
คอมพิวเตอร์โนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล

22,000 22,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่องตัด
หญา

47,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ขยายเสียงภายในอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้อมอเตอร์
ประตูบานเลื่อน

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจง

490,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่อง
พนหมอกควัน

59,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
เลื่อยยนต์

27,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

โครงการจัดซื้อกลอง
ระดับ

22,000

โครงการจัดซื้อเครื่องหา
พิกัดดวยสัญญาณดาว
เทียม แบบพกพา

24,500

โครงการจัดซื้อเทปวัด
ระยะ

3,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่องตัด
หญา

47,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ขยายเสียงภายในอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

35,000 35,000

โครงการจัดซื้อมอเตอร์
ประตูบานเลื่อน

30,000 30,000

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจง

490,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่อง
พนหมอกควัน

59,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
เลื่อยยนต์

27,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

โครงการจัดซื้อกลอง
ระดับ

22,000

โครงการจัดซื้อเครื่องหา
พิกัดดวยสัญญาณดาว
เทียม แบบพกพา

24,500

โครงการจัดซื้อเทปวัด
ระยะ

3,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

โครงการจัดซื้อสายสง
น้ําดับเพลิง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางรั้ว 
คสล. พรอมประตูเลือน
กั้นสถานที่ทิ้งขยะ

116,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ชุมชน
บลูกา

532,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ชุมชน
ศิลา

262,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. พรอม
ฝาตะแกรงเหล็ก สายบา
โด ชุมชนบาโงระนะ

155,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. พรอม
ฝาตะแกรงเหล็ก สาย
หนาโรงเรียนเขาแกว 
ชุมชนบูเกะมูนิง

276,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. สาย
ขางบาลาเซาะห์ไชยา 
ชุมชนพงมาเนาะ

358,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

โครงการจัดซื้อสายสง
น้ําดับเพลิง

100,000 100,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางรั้ว 
คสล. พรอมประตูเลือน
กั้นสถานที่ทิ้งขยะ

116,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ชุมชน
บลูกา

532,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ชุมชน
ศิลา

262,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. พรอม
ฝาตะแกรงเหล็ก สายบา
โด ชุมชนบาโงระนะ

155,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. พรอม
ฝาตะแกรงเหล็ก สาย
หนาโรงเรียนเขาแกว 
ชุมชนบูเกะมูนิง

276,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. สาย
ขางบาลาเซาะห์ไชยา 
ชุมชนพงมาเนาะ

358,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. สายฝั่ง
กูโบร์บลูกา ชุมชนบลูกา

634,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. สาย
สนามฟุตบอลตลาดมะ
รือโบ (ตอเติม) ชุมชน
ตลาดมะรือโบ

263,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. สาย
หลังบานประธานชุมชน 
ชุมชนตลาดมะรือโบ

160,000

โครงการขุดลอก ปรับ
ปรุง ซอมแซมฝายน้ําลน
กําปงปาเระ ชุมชนกําปง
ปาเระ

225,000

โครงการเสริมผิวพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายหนามัสยิดบลูกา 
ชุมชนบลูกา

650,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (คา K)

80,000

คาถมดิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. สายฝั่ง
กูโบร์บลูกา ชุมชนบลูกา

634,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. สาย
สนามฟุตบอลตลาดมะ
รือโบ (ตอเติม) ชุมชน
ตลาดมะรือโบ

263,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. สาย
หลังบานประธานชุมชน 
ชุมชนตลาดมะรือโบ

160,000

โครงการขุดลอก ปรับ
ปรุง ซอมแซมฝายน้ําลน
กําปงปาเระ ชุมชนกําปง
ปาเระ

225,000

โครงการเสริมผิวพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายหนามัสยิดบลูกา 
ชุมชนบลูกา

650,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (คา K)

80,000

คาถมดิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการถมดินสนาม
ฟุตบอล พรอมปรับ
เกลี่ยและบดทับ ชุมชน
บูเกะปือเราะ

541,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง

200,000

โครงการตอเติมเฉลียง
อาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

โครงการปรับปรุงซุม
เฉลิมพระเกียติ

อาคารตาง ๆ

โครงกอสรางหองน้ํา 
คสล.

219,000

โครงการกอสรางโรง
แยกขยะ

158,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

240,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ สายเขาแกว 
ชุมชนบูเกะมูนิง

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการถมดินสนาม
ฟุตบอล พรอมปรับ
เกลี่ยและบดทับ ชุมชน
บูเกะปือเราะ

541,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง

200,000

โครงการตอเติมเฉลียง
อาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

279,000 279,000

โครงการปรับปรุงซุม
เฉลิมพระเกียติ

200,000 200,000

อาคารตาง ๆ

โครงกอสรางหองน้ํา 
คสล.

219,000

โครงการกอสรางโรง
แยกขยะ

158,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

240,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ สายเขาแกว 
ชุมชนบูเกะมูนิง

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบาน
เขาแกว

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบานบา
โงระนะ

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบานมะ
รือโบตก

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบาน
ไอยรานุสรณ์

รวม 11,982,574 219,169 3,845,000 1,906,000 540,492 8,711,540 3,029,220 4,269,764
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบาน
เขาแกว

588,000 588,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบานบา
โงระนะ

564,000 564,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบานมะ
รือโบตก

1,448,000 1,448,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบาน
ไอยรานุสรณ์

980,000 980,000

รวม 11,435,965 4,298,160 17,750,616 67,988,500
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