
แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,312,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,487,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,832,228

แผนงานสาธารณสุข 726,000

แผนงานเคหะและชุมชน 3,322,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 480,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 610,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,751,200

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 3,877,172

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,400,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตําบลคอกช้าง และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดยะลา

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 31,400,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 31,400,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลคอกช้าง
อําเภอธารโต  จังหวัดยะลา



ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลคอกช้างปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลคอกช้างมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

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

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

(นายสมศักดิ์  ชูหนูนิมิตร)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลคอกช้าง

เห็นชอบ

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

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

ตําแหนง ผู้วาราชการจังหวัดยะลา



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลคอกช้าง

อําเภอธารโต   จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,400,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 3,877,172 บาท
งบกลาง รวม 3,877,172 บาท

งบกลาง รวม 3,877,172 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 172,480 บาท

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตั้งไว้ 158,800
 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 13,680
 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองการศึกษา)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,500 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง ตาม พ.ร.บ. เงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 เเละฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 1,988,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 537,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินสํารองจ่าย จํานวน 478,354 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขี้น หรือ
กรณียับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สันนิบาตเทศบาลฯ) จํานวน 30,000 บาท

ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลเเห่งประเทศไทย ตั้งจ่ายตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด อัตราร้อยละ1/6 ของ
รายรับจริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาเเล้ว  (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่าย
ขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) ตั้ง
ไว้ 30,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 537,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้อง
ถิ่น ตั้งจ่าย อัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้นที่ตั้ง
จ่ายในปีที่จัดทํางบประมาณ  ไม่รวมเงินได้จากพันธบัตร เงิน
กู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน (คิดเป็น 17,900,000 บาท) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สปสช.)

จํานวน 26,838 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น คํานวน
จ่าย 45 บาท/คน เเละจ่ายสมทบเพียงร้อยละ 40 ของจํานวน
ประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล (ประชากร1,491 คน)  ตั้ง
ไว้ 26,838 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษแก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
เเละพนักงานจ้าง ที่ถึงแก่ความตาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,929,700 บาท

งบบุคลากร รวม 6,089,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 695,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 17/3/2565  09:11:27 หน้า : 2/40



ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนประจําตําแหน่ง แก่ นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนพิเศษ แก่ นายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนรายเดือน แก่ เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนรายเดือน แก่ ประธานสภา รองประธาน
สภาและสมาชิกสภา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,464,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,325,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน แก่ พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 310,200 บาท

- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ สําหรับผู้ที่ชื่ออยู่ในคําสั่ง
ของ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า (พ.ส.ร.) ตั้งไว้ 46,200 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
- เงินเพิ่มค่าตอบเเทนรายเดือน นอกเหนือจากเงินประจําตําแหน่ง
เเละเงินค่าตอบเเทนพิเศษรายเดือน ของผู้ที่ได้รับเงินเดือนและค่า
จ้างถึงขั้นสูงสุดของตําแหน่ง ตั้งไว้ 84,0000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
- เงินค่าตอบเเทนพิเศษรายเดือน แก่ พนักงานเทศบาล ผู้ปฏิบัติ
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ตั้งไว้ 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง แก่ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานัก
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าฝายอํานวยการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 252,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง แก่ ลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 45,200 บาท

- เงินเพิ่มค่าตอบเเทนรายเดือน แก่ ลูกจ้างประจํา (ค่าจ้างเต็ม
ขั้น) ตั้งไว้ 15,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เงินค่าตอบเเทนพิเศษรายเดือน แก่ ลูกจ้างประจํา ผู้ปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 320,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 67,400 บาท

- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 7,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
- เงินค่าตอบเเทนพิเศษรายเดือน แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 2,840,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทน แก่ บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยดารจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ค่า
ปวยการ อปพร. ค่าตอบเเทนเจ้าหน้าท่ในการเลือกตั้ง  ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน แก่ พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่ พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเเรง
งาน ค่าทําของ ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาเเละ
เผยเเพร่ข่าวสาร ค่าบริการรับใช้ ค่าธรรมเนียมเเละลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเลี้ยงรับรอง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้
จ่ายในการประชุมราชการ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาหรือรัฐ
พิธี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ฯลฯ สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ที่ได้
รับคําสั่งอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบเเทนวิทยากร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอา
หารเเละเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบ
รมเเละเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 49 ลําดับที่ 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมเเซมทรัพย์
สิน เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างเเละทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้ใช้
งานได้ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าวัสดุ รวม 680,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทําสิ่งของ เช่น ค่า
กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก คลิป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่่งของ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทําสิ่งของ เช่น ค่าไม้
กวาด แปรง จาน ถ้วย แก้วน้ํา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทําสิ่งของ เช่น ไม้ต่างๆ น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงสี ท่อน้ํา และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทําสิ่งของ เช่น เเบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ เช่น อาหารสัตว์ พันธ์พืช ปุย วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ขยาย
พันธ์พืช หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทําสิ่งของ เช่น กระดาษ
เขียน โปสเตอร์ พู่กัน สีและฟิล์มรูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทําสิ่งของ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่น
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ เมาท์  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 410,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าภายในอาคารและที่สาธารณะ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เงินค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์
อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตในสํานักงาน และค่า
บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 250,100 บาท
งบบุคลากร รวม 220,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 220,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 190,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน แก่ พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนพิเศษรายเดือน แก่ พนักงานเทศบาล ผู้
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชาย
แดนภาคใต้ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่ พนักงานเทศบาลท ผู้
มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- ตามเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 63 ลําดับ
ที่ 2
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,902,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,063,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,063,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,163,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน แก่ พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 101,000 บาท

- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ  สําหรับผู้ที่มีชื่ออยู่ในคําสั่งของ
กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า (พ.ส.ร.) ตั้งไว้ 11,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เงินค่าตอบเเทนพิเศษรายเดือน แก่ พนักงานเทศบาล ผู้ปฏิบัติ
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตั้งไว้ 90,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 586,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 171,000 บาท

- เงินค่าครองชีพชั่วคราว แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไป ตั้งไว้ 51,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เงินค่าตอบเเทนพิเศษรายเดือน แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งไว้ 120,000
 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 839,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 306,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทน แก่ คณะกรรมการพัสดุ คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คณะกรรมการสอบวินัย ค่า
ปวยการ อปพร. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน แก่ พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่ พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 386,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 146,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
ซักฟอก ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ฯลฯ แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง ที่ได้รับคําสั่งอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมา
บุคคล ค่าวัสดุต่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 88 ลําดับ
ที่ 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างเเละทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อ
ให้ใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 147,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทําสิ่งของ เช่น ค่า
กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก คลิป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทําสิ่งของ เช่น ค่าแบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน น้ํามันเบลก หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทําสิ่งของ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ เมาท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 230,100 บาท
งบบุคลากร รวม 220,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 220,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 190,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน แก่ พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนพิเศษรายเดือน แก่ พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่ พนักงานเทศบาล ผู้มี
สิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,487,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,287,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,287,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 319,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน แก่ พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน แก่ พนักงานเทศบาล ผู้
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชาย
แดนภาคใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 267,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง แก่ ลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน แก่ ลูกจ้างประจํา ผู้
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชาย
แดนภาคใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 485,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท

- เงินค่าครองชีพชั่วคราว แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไป ตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เงินค่าตอบเเทนพิเศษรายเดือน แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 1,200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทน เช่น ค่าปวยการ อปพร. คณะกรรมการ
สอบละเมิด คณะกรรมการพัสดุ คณะกรรมการสอบวินัย ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่ พนักงานเทศบาล ผู้มี
สิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาเเละเผยเเพร่ข่าวสาร ค่า
บริการรับใช้ ค่าธรรมเนียมเเละลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบ
รการบุคคลภายนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ฯลฯ แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง ที่ได้รับคําสั่งอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณะภัย จํานวน 100,000 บาท

- เงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าจัดซื้อสิ่งของ เพื่อ
ช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีเกิด
สาธารณะภัยในพื้นที่หรือกรณีการขอรับการส่งเสริมด้านคุณภาพ
ชีวิต
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. ๒๕๖๐ เเละฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารเเละเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เเ
ละฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
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โครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลวันปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารเเละเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
- ตามเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 46 ลําดับ
ที่ 11

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลวัน
สงกรานต์

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารเเละเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
- ตามเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 47 ลําดับ
ที่ 12

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมเเซมทรัพย์
สิน เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างเเละทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้ใช้
งานได้ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ค่าฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทําสิ่งของ  เช่น ไม้ต่างๆ น้ํามัน
ทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ท่อน้ํา และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทําสิ่งของ เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอกยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเเต่งกาย เช่น ค่าเสื้อ กางเกง ถุง
เท้า รองเท้า หมวก เข็มขัดสําหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) ชุดดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น วาล์วน้ําดับ
เพลิง สายส่งน้ําดับเพลิง หัวฉีดน้ําดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

วัสดุจราจร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร เช่น กรวยจราจร แผงกั้น
เหล็ก กระบองไฟ แผงกันจราจร ป้ายไฟหยุดตรวจ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,185,580 บาท

งบบุคลากร รวม 553,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 553,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน แก่ พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตั้งไว้ 360,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 43,080 บาท

- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ แก่ พนักงานเทศบาล ผู้ที่มีชื่ออยู่
ในคําสั่งของ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า (พ.ส.ร.)  ตั้งไว้ 13,080
 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เงินค่าตอบเเทนพิเศษรายเดือน แก่ พนักงานครูเทศบาล ผู้
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชาย
แดนภาคใต้ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไป ตั้งไว้ 108,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท

- เงินค่าครองชีพชั่วคราว แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไป ตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
ซักฟอก ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเเละ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ฯลฯ สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมเเซมทรัพย์
สิน เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้
ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทําสิ่งของ เช่น ค่า
กระดาษ ดินสอ ยางลบ หมึก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทําสิ่งของ เช่น ค่าแปรง ไม้
กวาด มุ้ง ผ้าเช็ดมือ ถ้วยชาม ถุงดํา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทําสิ่งของ เช่น ไม้ต่างๆ น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดือน
พฤษภาคม 2563 
 1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
 2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
. 2561
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,646,648 บาท
งบบุคลากร รวม 722,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 722,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 189,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน แก่ พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนพิเศษรายเดือน แก่ พนักงานครู
เทศบาล ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 431,000 บาท

- เงินค่าจ้างชั่วคราว แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตั้งไว้ 157,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เงินค่าตอบเเทน แก่ พนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) ตั้ง
ไว้ 274,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

- ค่าครองชีพชั่วคราว แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป ตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 1,644,048 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
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ค่าใช้สอย รวม 781,100 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สําหรับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งอนุญาตให้ไปราชการ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าของรางวัล ค่า
อาหารสําหรับผู้เข้าร่วมงาน ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการเเข่งขันกีฬาเเละการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่ง
ขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 52 ลําดับ
ที่ 7
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 551,100 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น 
- ค่าจัดการเรียนการสอน เด็ก 70 คน อัตรา 1,700 บาท/คน ตั้ง
ไว้ 119,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ค่าอาหารกลางวัน เด็ก 70 คน อัตรา 20 บาท/คน จํานวน 245
 วัน ตั้งไว้ 343,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ค่าหนังสือเรียน เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 70 คน อัตรา 200
 บาท/คน ตั้งไว้ 14,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ค่าอุปกรณ์การเรียน เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 70
 คน อัตรา 200 บาท/คน ตั้งไว้ 14,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
-ค่าเครื่องเเบบนักเรียน เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 70
 คน อัตรา 300 บาท/คน ตั้งไว้ 21,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ตั้ง
ไว้ 30,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ ส
เด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) 70 คนตั้งไว้ 10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาเเละซ่อม
เเซมทรัพย์ เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เเละทรัพย์สิน
อื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 807,948 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 807,948 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทําสิ่งของ เช่น ไม้ชนิด
ต่างๆ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- อุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) แก่ โรงเรียนบ้าน
โต จํานวน 320 คน อัตรา 7.82 บาท/คน จํานวน 260 วัน ตั้ง
ไว้ 650,624 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- อุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คอกช้าง จํานวน 70 คน อัตรา 7.82 บาท/คน จํานวน 260
 วัน ตั้งไว้ 142,324 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าภายในอาคารและที่สาธารณะ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 1,280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,280,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,280,000 บาท

- เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กเล็ก - ประถมศึกษา ปีที่ 6
 แก่ โรงเรียนบ้านโต จํานวน 320 ราย อัตรา 20
 บาท/คน  จํานวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 716,000 บาท

งบบุคลากร รวม 440,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 440,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน แก่ พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 48,000 บาท

- เงินเพิ่มค่าครองชีพ แก่ พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 18,000
 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เงินค่าตอบเเทนพิเศษรายเดือน แก่ พนักงานเทศบาล ผู้ปฏิบัติ
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 161,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 31,000 บาท

- เงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไป ตั้งไว้ 1,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เงินค่าตอบเเทนพิเศษรายเดือน แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตั้งไว้ 30,000
 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 276,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 156,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 136,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
ซักฟอก ค่าเย็บเล่ม ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเเละ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ฯลฯ แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําเเละพนักงาน
จ้างที่ได้รับคําสั่งอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างทําสิ่งของ เช่น ค่า
กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างทําสิ่งของ เช่น ไม้ต่างๆ น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างทําสิ่งของ เช่น เครื่องวัด
อุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) แอลกอฮอล์ ถุงมือ ยาเเละเวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
เเละสัตว์ เช่น มีดตัดต้นไม้ อาหารสัตว์ พันธ์พืช ปุย วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างทําสิ่งของ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างทําสิ่งของ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่น
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ เมาส์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างเเละเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 69 ลําดับ
ที่ 10

แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 912,900 บาท

งบบุคลากร รวม 150,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท

- เงินค่าครองชีพชั่วคราว แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไป ตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
ซักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน รวม 62,900 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,900 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน 62,900 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า เเบบข้อเเข็ง จํานวน 4 เครื่อง ตั้ง
ไว้ 38,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563  
 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
 4) พร้อมใบมีด
 (กองช่าง)

- เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จํานวน 1 เครื่อง ตั้ง
ไว้ 13,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 
 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน
 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า
 3) รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
 (กองช่าง)

- เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดแต่งไม้พุ่ม จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 11,000
 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 
 1) เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์แบบมือถือ
 2) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
 3) ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี
 4) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
 5) ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
 6) ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64
 (กองช่าง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,410,000 บาท
งบบุคลากร รวม 650,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 650,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง แก่ ลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

ค่าตอบเเทนพิเศษรายเดือน แก่ ลูกจ้างประจํา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 264,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท

- ค่าครองชีพชั่วคราว แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชาย
แดนภาคใต้ ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 1,760,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 1,160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 960,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างทําสิ่งของ เช่น ค่าไม้กวาด ถัง
ขยะ เข่ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างทําสิ่งของ เช่น เเบตเตอรี่ยาง
นอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบ เช่น เสื้อ กางเกง ถุง
เท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 480,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 60 ลําดับที่ 2
 (กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการเเข่งขันกีฬาเเละการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่ง
ขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 60 ลําดับที่ 3
 (กองการศึกษา)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบเเทนคณะกรรมการ ค่าของรางวัล ค่าจ้างเตรียม
สถานที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 65 ลําดับที่ 1
 (กองการศึกษา)

โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเสื้อนักกีฬา ค่าอาหารเเละเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1 (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการงานประเพณีชักพระ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสังฆทาน ค่าจ้างทําเรือพระ ค่าอาหารเเละเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการเเข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 58 ลําดับ
ที่ 13 (กองการศึกษา)

โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการเเข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 56 ลําดับ
ที่ 4 (กองการศึกษา)

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการเเข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 56 ลําดับ
ที่ 3 (กองการศึกษา)
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โครงการบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการเเข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 58 ลําดับ
ที่ 12 (กองการศึกษา)

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าเครื่อง
อุปโภคบริโภค ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการเเข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 57 ลําดับ
ที่ 8 (กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบเเทนคณะกรรมการ ค่าเงินรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการเเข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 57 ลําดับ
ที่ 6 (กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมประเพณีอาซูรอ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าจัดซื้อ
เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการเเข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 58 ลําดับ
ที่ 9 (กองการศึกษา)
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โครงการสืบสานประเพณีดาหลาบานที่ธารโต จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมา
ตกแต่งรถ ค่าจ้างตกแต่งซุ้มนิทรรศการ ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการเเข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 58 ลําดับ
ที่ 10 (กองการศึกษา)

จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมา
ตกแต่งคานหามแห่เทียนพรรษา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการเเข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 57 ลําดับ
ที่ 5 (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีเมาลิดประจําปี จํานวน 120,000 บาท

- เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีเมาลิด แก่ มัสยิดอัลอู
บูดียะห์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 7
(กองการศึกษา)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 783,000 บาท

งบบุคลากร รวม 778,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 778,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรัปปรุง
เงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 78,000 บาท

- ค่าครองชีพชั่วคราว แก่ พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 18,000
 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน แก่ พนักงานเทศบาล ผู้ปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

- ค่าครองชีพชั่วคราว แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป ตั้งไว้ 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าตอบเเทนพิเศษรายเดือน แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
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งานก่อสร้าง รวม 1,968,200 บาท
งบบุคลากร รวม 420,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 420,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนพิเศษรายเดือน แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 725,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 720,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างทําสิ่งของ เช่น ค่า
กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางสอ ยางลบ หมึก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างทําสิ่งของ เช่น ไม้ต่างๆ น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างทําสิ่งของ เช่น เเบตเตอร่ ยาง
นอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทยน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันศัตรูพืชเเละสัตว์ เช่น ค่าอาหาร
สัตว์ พันธ์พืช ปุย วัสดุเพาะชํา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย เช่น เสื้อ เครื่องเเบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน กางเกง ผ้า ถุงเท้า หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างทําสิ่งของ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือเเถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
พิมพ์ คอมพิวเตอร์ เมาท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบลงทุน รวม 823,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ

ครุภัณฑ์สํารวจ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อล้อวัดระยะทาง เเบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติ
 1) เเสดงผลด้วยระบบดิจิตอล
 2) หน่วยแสดงผลเล็กสุด 0.1 เมตร (10 ซม.)
 3) ตั้งหน่วยความจําได้สูงสุด 5 ระยะ และสามารถรวมผลลัพธ์ได้
 4) เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
 5) ล้อ ทําด้วยพลาสติกแข็งเเรง ขอบวงล้อหุ้มด้วยยาง
 6) ด้ามจับทําด้วยอลูมิเนียมมีความเเข็งแรงและสามารถยืดปรับ
ระดับหรือพับได้
 7) มีขาตั้งเพื่อสะดวกในการทํางาน
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คุณลักษณะ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563 
 1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
 2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 815,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าสุสานจีน จํานวน 765,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางเข้าสุสานจีน ช่วงเเรกขนาดกว้าง 4.20
 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร และช่วงที่สองขนาด
กว้าง 2.90 เมตร ยาว 96.5 เมตร หนา 0.15 เมตร มีความยาว
รวม 226.5 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825.85 ตรม. ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 85 ลําดับที่ 53
 (กองช่าง)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เงินชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาเเบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 3568 ลงวันที่ 6 ก.ย. 62
- ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว 85 
ลงวันที่ 13 ก.ค. 41
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