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ประกาศเทศบาลตําบลยี่งอ 
เรื่อง  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

  โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 62 จึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไว โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลยี่งอ และผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
 ขอ 2  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 25๖๐ เปนตนไป 
 ขอ 3  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น               
3๗,๐๓๕,๘๖๓.๐๐ บาท  
 ขอ 4  งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 3๗,๐๓๕,๘๖๓.๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ดานบริหารทั่วไป  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,๖96,940.00  
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 110,000.00  
ดานบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 5,535,1๓๐.๐0  
 แผนงานสาธารณสุข 3,461,500.00  
 แผนงานสงัคมสงเคราะห 30,000.00  
 แผนงานเคหะและชุมชน 2,650,200.00  
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน            360,000.00  
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 700,000.00  
ดานการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,0๗7,120.00  
 แผนงานการเกษตร              50,000.00  
ดานการดําเนินงานอื่น  
 แผนงานงบกลาง    4,๓64,97๓.๐๐  

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 3๗,๐๓๕,๘๖๓.๐๐ 

 

/ขอ ๕ งบประมาณ........... 
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ขอ 5  งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น ๐ บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 
รวมรายจาย 0 

ขอ 6  ใหนายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไป
ตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล 

  ขอ 7  ใหนายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

 
 

(นายรังสฤษฎ  ราชมุกดา) 
นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ 
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-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ยีงอ
  เขต/อําเภอ ยีงอ  จังหวัดนราธิวาส  -    

พืนที 0.64 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 3,129 คน

ชาย 1,552 คน
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ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลยีงอ

อําเภอยีงอ  จังหวัดนราธิวาส
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ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยีงอ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลยีงอ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลยีงออีก
ครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลยีงอจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 28,019,753.39 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 25,021,814.29 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,766,910.08 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 5,500.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 5 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 5 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 30,525,657.76 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 454,157.29 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 111,713.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 396,332.84 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 8,430.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,167,536.63 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 14,387,488.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 26,088,365.33 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 3,453,601.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,375,810.33 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,320,803.50 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,158,150.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,780,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 305,740.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลยีงอ
อําเภอยีงอ  จังหวัดนราธิวาส

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 476,064.17 454,000.00 478,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 89,079.00 103,000.00 109,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 558,086.13 420,000.00 420,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 8,120.00 17,000.00 9,000.00

หมวดรายได้จากทุน 163,300.00 1,000.00 500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,294,649.30 995,000.00 1,017,100.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 18,135,317.07 16,968,000.00 18,211,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 18,135,317.07 16,968,000.00 18,211,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 8,953,568.00 18,306,800.00 17,807,763.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 8,953,568.00 18,306,800.00 17,807,763.00

รวม 28,383,534.37 36,269,800.00 37,035,863.00
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คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 860,826.81 4,241,500.00 4,364,973.00

งบบุคลากร 10,717,736.77 12,421,130.00 13,140,540.00

งบดําเนินงาน 9,833,659.81 14,745,000.00 15,113,050.00

งบลงทุน 1,775,339.95 2,203,850.00 2,608,300.00

งบรายจ่ายอืน 13,000.00 13,000.00 13,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,433,540.00 2,645,320.00 1,796,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 25,634,103.34 36,269,800.00 37,035,863.00

รวม 25,634,103.34 36,269,800.00 37,035,863.00
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ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลยีงอ

อําเภอยีงอ  จังหวัดนราธิวาส
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลยีงอ

อําเภอยีงอ  จังหวัดนราธิวาส

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 15,696,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 110,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,535,130

แผนงานสาธารณสุข 3,461,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,650,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 360,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 700,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,077,120

แผนงานการเกษตร 50,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 4,364,973

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 37,035,863
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แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,767,520 0 1,918,620 8,686,140

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,142,880 0 1,918,620 6,061,500

งบดําเนินงาน 5,759,000 50,000 1,012,000 6,821,000

    ค่าตอบแทน 675,000 0 372,000 1,047,000

    ค่าใช้สอย 3,702,000 50,000 425,000 4,177,000

    ค่าวัสดุ 594,000 0 215,000 809,000

    ค่าสาธารณูปโภค 788,000 0 0 788,000

งบลงทุน 139,800 0 7,000 146,800

    ค่าครุภัณฑ์ 139,800 0 7,000 146,800

งบรายจ่ายอืน 13,000 0 0 13,000

    รายจ่ายอืน 13,000 0 0 13,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

                                             รวม 12,709,320 50,000 2,937,620 15,696,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 30,000 80,000 110,000

    ค่าใช้สอย 0 30,000 30,000

    ค่าวัสดุ 30,000 50,000 80,000

                                             รวม 30,000 80,000 110,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลยีงอ

อําเภอยีงอ  จังหวัดนราธิวาส
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แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,547,280 0 1,547,280

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,547,280 0 1,547,280

งบดําเนินงาน 1,137,000 1,082,050 2,219,050

    ค่าตอบแทน 247,000 0 247,000

    ค่าใช้สอย 700,000 260,000 960,000

    ค่าวัสดุ 190,000 822,050 1,012,050

งบลงทุน 32,800 0 32,800

    ค่าครุภัณฑ์ 32,800 0 32,800

งบเงินอุดหนุน 0 1,736,000 1,736,000

    เงินอุดหนุน 0 1,736,000 1,736,000

                                             รวม 2,717,080 2,818,050 5,535,130

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 1,093,500 1,093,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,093,500 1,093,500

งบดําเนินงาน 2,293,000 2,293,000

    ค่าตอบแทน 252,000 252,000

    ค่าใช้สอย 1,721,000 1,721,000

    ค่าวัสดุ 320,000 320,000

งบลงทุน 75,000 75,000

    ค่าครุภัณฑ์ 75,000 75,000

                                             รวม 3,461,500 3,461,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

                                             รวม 30,000 30,000
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบดําเนินงาน 360,000 0 0 360,000

    ค่าใช้สอย 30,000 0 0 30,000

    ค่าวัสดุ 330,000 0 0 330,000

งบลงทุน 0 2,035,200 255,000 2,290,200

    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 5,000 5,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 2,035,200 250,000 2,285,200

                                             รวม 360,000 2,035,200 255,000 2,650,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 360,000 360,000

    ค่าใช้สอย 360,000 360,000

                                             รวม 360,000 360,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 350,000 320,000 670,000

    ค่าใช้สอย 300,000 320,000 620,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

                                             รวม 350,000 350,000 700,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รวม

งบบุคลากร 1,813,620 1,813,620

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,813,620 1,813,620

งบดําเนินงาน 2,200,000 2,200,000

    ค่าตอบแทน 387,000 387,000

    ค่าใช้สอย 1,176,000 1,176,000

    ค่าวัสดุ 637,000 637,000

งบลงทุน 63,500 63,500

    ค่าครุภัณฑ์ 63,500 63,500

                                             รวม 4,077,120 4,077,120

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

                                             รวม 50,000 50,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 4,364,973 4,364,973

    งบกลาง 4,364,973 4,364,973

                                             รวม 4,364,973 4,364,973
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สําเนา 

เทศบญัญตั ิ

งบประมาณรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลยี�งอ 

อําเภอยี�งอ  จงัหวดันราธวิาส 

 

  โดยที�เป็นการสมควรตั�งงบประมาณรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 อาศยัอาํนาจตามความใน

พระราชบญัญตัิเทศบาล  พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ�มเติมถงึฉบบัที� 13 พ.ศ.2552 มาตรา 62 จงึตราเทศบญัญตัิขึ�นไว้ โดยความ

เห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลยี�งอ และโดยความเห็นชอบของผู้วา่ราชการจงัหวดันราธวิาส ดงัต่อไปนี� 

 ข้อ 1  เทศบญัญตัินี�เรียกวา่  เทศบญัญตัิงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ข้อ 2  เทศบญัญตัินี�ใหใ้ช้บงัคบัต ั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจาํนวนรวมท ั�งสิ�น 37,035,863 บาท  

 ข้อ 4  งบประมาณรายจา่ยท ั�วไป จา่ยจากรายได้จดัเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอุดหนุนท ั�วไป 

เป็นจาํนวนรวมท ั�งสิ�น 37,035,863 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดงันี� 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบรหิารท ั�วไป  

 แผนงานบรหิารงานท ั�วไป 15,696,940.00 

 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 110,000.00 

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม  

 แผนงานการศึกษา 5,535,130.00 

 แผนงานสาธารณสขุ 3,461,500.00 

 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 30,000.00 

 แผนงานเคหะและชุมชน 2,650,200.00 

 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 360,000.00 

 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 700,000.00 

ด้านการเศรษฐกจิ  

 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 4,077,120.00 

 แผนงานการเกษตร 50,000.00 

ด้านการดาํเนินงานอื�น  

 แผนงานงบกลาง 4,364,973.00 

งบประมาณรายจา่ยท ั�งสิ�น 37,035,863.00 
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ข้อ 5  งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได้ เป็นจาํนวนรวมท ั�งสิ�น 0 บาท ดงันี� 

งบ ยอดรวม 

รวมรายจา่ย 0 

 

ข้อ 6   ให้นายกเทศมนตรีตําบลยี�งอ ปฏิบตัิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที�ได้รบัอนุมตัิให้เป็นไปตาม

ระเบียบการเบิกจา่ยเงินของเทศบาลตําบล 

  ข้อ 7  ใหน้ายกเทศมนตรีตาํบลยี�งอ  มีหน้าที�รกัษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญตัินี� 

 

ประกาศ  ณ  วนัที�  28  กนัยายน  พ.ศ. 2560 

 

 

 

      (ลงนาม)            รงัสฤษฎ์  ราชมุกดา 

              (นายรงัสฤษฎ์  ราชมุกดา) 

 ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรีตาํบลยี�งอ 

 

 

 

              เห็นชอบ 

 

 

 

(ลงนาม)                       สทิธชิยั  ศกัดา 

 (นายสทิธชิยั  ศกัดา) 

 ตําแหน่ง  ผู้วา่ราชการจงัหวดันราธวิาส 

 

Page 12

Page 12



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลยีงอ
อําเภอ ยีงอ  จังหวัดนราธิวาส

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 446,990.07 430,000.00 4.65 % 450,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 15,022.10 11,000.00 18.18 % 13,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 14,052.00 13,000.00 19.23 % 15,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 476,064.17 454,000.00 478,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 1,061.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 73,020.00 71,000.00 5.63 % 75,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 2,590.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 4,500.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 5,300.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 0.00 2,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 608.00 0.00 100.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 89,079.00 103,000.00 109,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 0.00 307,580.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

     ดอกเบีย 0.00 0.00 250,506.13 120,000.00 0.00 % 120,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 558,086.13 420,000.00 420,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 4,600.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 3,520.00 14,000.00 -57.14 % 6,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 8,120.00 17,000.00 9,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 163,300.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 163,300.00 1,000.00 500.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 598,782.53 400,000.00 50.00 % 600,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 14,349,026.84 14,000,000.00 2.86 % 14,400,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 1,141,398.96 1,000,000.00 14.20 % 1,142,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 636,778.75 500,000.00 27.40 % 637,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 1,369,716.37 1,000,000.00 37.00 % 1,370,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 7,596.30 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 28,007.92 31,000.00 -9.68 % 28,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 3,990.00 7,000.00 -42.86 % 4,000.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 0.00 19.40 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 18,135,317.07 16,968,000.00 18,211,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 8,953,568.00 18,306,800.00 -2.73 % 17,807,763.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 8,953,568.00 18,306,800.00 17,807,763.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 28,383,534.37 36,269,800.00 37,035,863.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลยีงอ

อําเภอยีงอ  จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 37,035,863   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 478,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 450,000 บาท
- ประมาณการสูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้
ประเภทนีได้เพิมขึน

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 13,000 บาท
- ประมาณการสูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้
ประเภทนีได้เพิมขึน

ภาษีป้าย จํานวน 15,500 บาท
- ประมาณการสูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้
ประเภทนีได้เพิมขึน

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 109,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 100 บาท
- ประมาณการสูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้
ประเภทนีได้เพิมขึน

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีทีแล้ว

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 75,000 บาท
- ประมาณการสูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้
ประเภทนีได้เพิมขึน

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 3,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีทีแล้ว

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีทีแล้ว

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 500 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีทีแล้ว

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีทีแล้ว
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 7,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีทีแล้ว

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 3,000 บาท

- ประมาณการเท่ากับปีทีแล้ว

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
- ประมาณการสูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากจัดเก็บรายได้ประเภทนีได้เพิมขึน

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 500 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีทีแล้ว

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 420,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 300,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีทีแล้ว

ดอกเบีย จํานวน 120,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีทีแล้ว

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 9,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 3,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีทีแล้ว

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 6,000 บาท
- ประมาณการตํากว่าปีทีแล้ว เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมาจัดเก็บราย
ได้ประเภทนีได้ลดลง

หมวดรายได้จากทุน รวม 500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 500 บาท
 - ประมาณการตํากว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี
ได้ลดลง

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,211,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 600,000 บาท
- ประมาณการสูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้
ประเภทนีได้เพิมขึน

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 14,400,000 บาท
- ประมาณการสูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้
ประเภทนีได้เพิมขึน
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ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,142,000 บาท
- ประมาณการสูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้
ประเภทนีได้เพิมขึน

ภาษีสุรา จํานวน 637,000 บาท
- ประมาณการสูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้
ประเภทนีได้เพิมขึน

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,370,000 บาท
- ประมาณการสูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้
ประเภทนีได้เพิมขึน

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 30,000 บาท
- ประมาณการตํากว่าปีทีแล้ว เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมาจัดเก็บราย
ได้ประเภทนีได้ลดลง

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 28,000 บาท
- ประมาณการตํากว่าปีทีแล้ว เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมาจัดเก็บราย
ได้ประเภทนีได้ลดลง

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 4,000 บาท
- ประมาณการตํากว่าปีทีแล้ว เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมาจัดเก็บราย
ได้ประเภทนีได้ลดลง

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 17,807,763 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 17,807,763 บาท

 - ประมาณการตํากว่าปีทีแล้ว เพือให้ใกล้เคียงยอดรวมทีได้รับจัดสรรในปี
งบประมาณทีผ่านมา     
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 683,278.06 695,520 695,520 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 117,580.65 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 117,580.65 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 198,720 198,720 198,720 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 1,490,400 1,490,400 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 2,607,559.36 2,624,640 2,624,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 1,742,156.77 1,943,860 2,067,130 21.32 % 2,507,880

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 119,880 152,680 142,080 17.31 % 166,680

เงินประจําตําแหน่ง 19,016 151,200 190,800 204,000 0 % 204,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 570,115 626,220 648,400 1.77 % 659,880

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 19,715 4,440 4,440 0 % 4,440

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 180,000 525,774.19 448,000 20.54 % 540,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลยีงอ
อําเภอยีงอ    จังหวัดนราธิวาส
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 50,000 58,419.35 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 19,016 2,833,066.77 3,502,193.54 3,574,050 4,142,880

รวมงบบุคลากร 19,016 5,440,626.13 6,126,833.54 6,198,690 6,767,520

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 19,650 0 465,000 6.45 % 495,000

ค่าเบียประชุม 0 0 1,625 4,000 0 % 4,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 16,020 11,220 10,000 700 % 80,000

ค่าเช่าบ้าน 0 27,000 0 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 13,131.75 17,703 95,850 0.16 % 96,000

รวมค่าตอบแทน 0 75,801.75 30,548 574,850 675,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 1,989,047.5 2,156,919.8 2,337,000 0 % 2,337,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 99,185 27,640 40,000 0 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับเสด็จ 0 163,595 66,135 110,000 -9.09 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 446,736.4 427,695 405,000 -1.23 % 400,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0 0 0 50,000 200 % 150,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 100 % 45,000

โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีนาถ

0 18,720 6,320 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ

0 17,100 19,300 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 0 16,800 14,995.7 19,150 -47.78 % 10,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
ชุมชน 
ผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา กลุ่มอาชีพ และ
สมาชิกชุมชน

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล

0 0 0 290,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา กลุ่ม
อาชีพ และสมาชิกชุมชน

0 491,755 436,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งาน 0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 171,003.14 208,382.21 295,000 -11.86 % 260,000

รวมค่าใช้สอย 0 3,413,942.04 3,363,387.71 3,726,150 3,702,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 62,670 41,378 80,000 0 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 2,385 7,160 15,000 100 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 8,873 26,332 20,000 50 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 85,940 164,200 -8.65 % 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 197,688.68 193,773.55 230,000 -13.04 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 42,134 12,250 24,000 0 % 24,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 84,940 6,170 50,000 40 % 70,000

วัสดุอืน 0 0 560 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 398,690.68 373,563.55 593,200 594,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 345,209.86 383,012.54 500,000 0 % 500,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 39,555.63 51,786.47 100,000 0 % 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 46,586.62 62,751.1 80,000 0 % 80,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 3,252 23,350 30,000 0 % 30,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 65,435.13 58,036.8 78,000 0 % 78,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 500,039.24 578,936.91 788,000 788,000

รวมงบดําเนินงาน 0 4,388,473.71 4,346,436.17 5,682,200 5,759,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีบุนวมพร้อมผ้าคลุมเก้าอี จํานวน 
50 ตัว 0 0 0 0 100 % 50,000

เก้าอีเบาะหนังหมุนได้มีพนักพิง จํานวน 
1 ตัว 0 0 0 0 100 % 3,000

เก้าอีเบาะหนังหมุนได้มีพนักพิง จํานวน 
2 ตัว 0 0 0 8,000 -100 % 0

เก้าอีเบาะหนังหมุนได้มีพนักพิงสําหรับ
ใช้ในห้องประชุมเทศบาล จํานวน 10 
ตัว

0 20,000 0 0 0 % 0

เก้าอีเบาะหนังหมุนได้มีพนักพิงสําหรับ
หัวหน้าฝ่าย จํานวน 2 ตัว 0 8,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ฉากกันห้อง (Partition) จํานวน 8 
แผ่น 0 0 0 0 100 % 24,000

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู้ 0 0 0 0 100 % 11,000

โต๊ะทํางานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 
จํานวน 1 ตัว 0 0 0 0 100 % 5,500

โต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 10 ตัว 0 17,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ไมโครโฟนห้องประชุมสภาเทศบาล 
จํานวน 20 ตัว พร้อมเครืองควบคุมการ
ประชุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า จํานวน 1 
เครือง

0 129,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องดิจิตอล ขนาดความละเอียดไม่น้อย
กว่า 18 ล้านพิกเซล จํานวน 1 กล้อง 0 0 23,500 0 0 % 0

เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครือง

0 39,000 0 0 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 
32 นิว จํานวน 1 เครือง 0 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครือง 0 0 0 16,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครือง 0 0 21,000 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 2 เครือง 0 0 0 0 100 % 32,000

เครืองพิมพ์  Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครือง 0 0 19,000 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง 0 0 0 7,900 -100 % 0

เครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 
2 เครือง 0 0 0 0 100 % 5,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จํานวน 1 
เครือง

0 0 0 0 100 % 700

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 213,000 63,500 31,900 139,800

รวมงบลงทุน 0 213,000 63,500 31,900 139,800

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 518,709.72 13,000 13,000 0 % 13,000

รวมรายจ่ายอืน 0 518,709.72 13,000 13,000 13,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0 518,709.72 13,000 13,000 13,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 29,000 29,000 30,000 0 % 30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 17,000 10,000 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 46,000 39,000 40,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 46,000 39,000 40,000 30,000

รวมงานบริหารทัวไป 19,016 10,606,809.56 10,588,769.71 11,965,790 12,709,320

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน 0 16,100 10,800 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 0 29,588 29,782 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 45,688 40,582 50,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 45,688 40,582 50,000 50,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 45,688 40,582 50,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 1,106,829.68 1,333,969.68 1,384,920 5.01 % 1,454,340

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 24,668.39 29,400 44,280 0 % 44,280

เงินประจําตําแหน่ง 19,015 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 270,000 324,000 324,000 0 % 324,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 19,015 1,443,498.07 1,765,369.68 1,849,200 1,918,620

รวมงบบุคลากร 19,015 1,443,498.07 1,765,369.68 1,849,200 1,918,620

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 210,000 0 % 210,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 25,000 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 91,800 108,000 112,500 1.33 % 114,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 6,000 38,000 32,700 16.21 % 38,000

รวมค่าตอบแทน 0 122,800 146,000 365,200 372,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 135,000 189,700 230,000 0 % 230,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 520 5,000 0 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 133,890 99,294 280,000 -78.57 % 60,000

โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 7,000 1,328.57 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 14,899.96 16,568.31 70,000 -57.14 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 283,789.96 306,082.31 592,000 425,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 75,106.05 60,715 60,800 -34.21 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 4,800 20,000 11,340 164.55 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 43,087.85 49,484.83 55,000 0 % 55,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 11,620 11,620 15,000 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 34,690 27,250 70,000 0 % 70,000

วัสดุอืน 0 0 2,160 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 169,303.9 171,229.83 217,140 215,000

รวมงบดําเนินงาน 0 575,893.86 623,312.14 1,174,340 1,012,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีเบาะหนังหมุนได้มีพนักพิง จํานวน 
2 ตัว 0 8,000 0 0 0 % 0

เก้าอีสําหรับผู้มาติดต่อราชการ จํานวน 
4 ตัว 0 0 0 4,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารขนาด 4 ลินชัก จํานวน 1 
ใบ 0 0 3,200 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้ 0 0 0 0 100 % 7,000

โต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุด 0 0 0 7,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 
จํานวน 1 เครือง

0 0 16,000 0 0 % 0

เครืองพิมพ์  Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครือง 0 0 19,000 0 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครือง 0 0 3,100 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 8,000 41,300 11,000 7,000

รวมงบลงทุน 0 8,000 41,300 11,000 7,000

รวมงานบริหารงานคลัง 19,015 2,027,391.93 2,429,981.82 3,034,540 2,937,620

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 38,031 12,679,889.49 13,059,333.53 15,050,330 15,696,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 270,000 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 270,000 0 0 0

รวมงบบุคลากร 0 270,000 0 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 46,600 7,800 10,000 200 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 46,600 7,800 10,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 46,600 7,800 10,000 30,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 316,600 7,800 10,000 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรมประชาชนเกียวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนหรือ
ฝึกความพร้อมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 50,000 49,989.9 165,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 50,000 49,989.9 165,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 96,230 6,420 38,000 31.58 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 96,230 6,420 38,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 146,230 56,409.9 203,000 80,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 146,230 56,409.9 203,000 80,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 462,830 64,209.9 213,000 110,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 256,904 367,280 1,067,700 2.95 % 1,099,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 28,080 0 % 28,080

เงินประจําตําแหน่ง 2,983 0 7,000 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 270,000 324,000 324,000 0 % 324,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 30,000 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,983 556,904 734,280 1,515,780 1,547,280

รวมงบบุคลากร 2,983 556,904 734,280 1,515,780 1,547,280

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 150,000 20 % 180,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 42,000 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 7,800 6,000 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 7,800 6,000 217,000 247,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 467,000 540,000 582,000 -2.06 % 570,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 19,167 20,000 0 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 25,940 25,100 65,000 -7.69 % 60,000

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่เด็ก
และเยาวชนช่วงปิดเทอม(English 
Summer Camp ) 0 0 0 80,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 14,119 67,694 110,000 -54.55 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 507,059 651,961 857,000 700,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 9,495 7,783 40,000 -25 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 9,020 9,101 30,000 -16.67 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 6,523.6 6,036 15,000 0 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 9,925 7,310 35,000 42.86 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 10,750 12,750 50,000 0 % 50,000

วัสดุอืน 0 9,940 33,335 43,500 -54.02 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 55,653.6 76,315 213,500 190,000

รวมงบดําเนินงาน 0 570,512.6 734,276 1,287,500 1,137,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีเบาะหนังหมุนได้มีพนักพิง จํานวน 
1 ตัว 0 0 0 4,000 0 % 4,000

เก้าอีสําหรับผู้มาติดต่อราชการ จํานวน 
2 ตัว 0 0 0 0 100 % 3,000

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 
ตัว 0 0 0 0 100 % 7,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 
1 กล้อง 0 6,990 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 1 เครือง 0 0 13,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครือง 0 0 0 0 100 % 16,000

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง 0 0 0 7,900 -100 % 0

เครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 
1 เครือง 0 0 0 0 100 % 2,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 6,990 13,000 11,900 32,800

รวมงบลงทุน 0 6,990 13,000 11,900 32,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 2,983 1,134,406.6 1,481,556 2,815,180 2,717,080

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 119,850 136,500 150,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน 0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนด้าน
จินตคณิต 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่เด็ก
และเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน (English 
Summer Camp)

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 119,850 136,500 150,000 260,000

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 677,767.68 740,491.44 898,700 -8.53 % 822,050

รวมค่าวัสดุ 0 677,767.68 740,491.44 898,700 822,050

รวมงบดําเนินงาน 0 797,617.68 876,991.44 1,048,700 1,082,050

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 1,755,360 1,831,960 2,298,400 -24.47 % 1,736,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 226,960 229,840 231,920 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 1,982,320 2,061,800 2,530,320 1,736,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 1,982,320 2,061,800 2,530,320 1,736,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 2,779,937.68 2,938,791.44 3,579,020 2,818,050

รวมแผนงานการศึกษา 2,983 3,914,344.28 4,420,347.44 6,394,200 5,535,130
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 328,260 383,160 745,680 3.13 % 769,020

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 24,480 24,480 24,480 0 % 24,480

เงินประจําตําแหน่ง 19,016 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 180,000 216,000 216,000 0 % 216,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 20,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 19,016 594,740 689,640 1,070,160 1,093,500

รวมงบบุคลากร 19,016 594,740 689,640 1,070,160 1,093,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 90,000 33.33 % 120,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 24,840 50,000 60 % 80,000

ค่าเช่าบ้าน 0 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,807 3,740 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 45,807 70,580 192,000 252,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 1,008,403 1,225,000 1,388,000 7.78 % 1,496,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 51,858 32,315 60,000 -33.33 % 40,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 0 57,950 0 100,000 -50 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการอาหารปลอดภัย 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 23,528.7 19,688.87 300,000 -66.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 1,141,739.7 1,277,003.87 1,883,000 1,721,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 14,313 7,190 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 13,476.65 60,000 150 % 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 17,520 40,720 30,000 0 % 30,000

วัสดุการเกษตร 0 0 2,580 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 7,900 3,259 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2,200 12,470 30,000 0 % 30,000

วัสดุสนาม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุอืน 0 3,120 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 45,053 79,695.65 230,000 320,000

รวมงบดําเนินงาน 0 1,232,599.7 1,427,279.52 2,305,000 2,293,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีเบาะหนังหมุนได้มีพนักพิง จํานวน 
2 ตัว 0 0 0 0 100 % 6,000

เก้าอีเบาะหนังหมุนได้มีพนักพิงสําหรับ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ จํานวน 1 ตัว 0 5,000 0 0 0 % 0

เก้าอีสําหรับผู้มาติดต่อราชการ จํานวน 
4 ตัว 0 0 4,000 0 0 % 0

โต๊ะสําหรับวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 
ตัว 0 0 0 0 100 % 2,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์พ่วงท้าย จํานวน 1 คัน 0 0 0 0 100 % 65,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครือง 0 0 58,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครืองเสียงเคลือนทีแบบลากจูง 
จํานวน 1 ชุด 0 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

พัดลมตังพืน จํานวน 1 ตัว 0 0 0 0 100 % 2,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 
1 เครือง

0 0 0 16,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์  Multifunction  แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง 0 0 7,600 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 17,651.2 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 5,000 88,051.2 21,000 75,000

รวมงบลงทุน 0 5,000 88,051.2 21,000 75,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 49,025 45,000 45,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 49,025 45,000 45,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 49,025 45,000 45,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 19,016 1,881,364.7 2,249,970.72 3,441,160 3,461,500

รวมแผนงานสาธารณสุข 19,016 1,881,364.7 2,249,970.72 3,441,160 3,461,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการสานใจสายใยผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 30,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 30,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 30,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพือ
สร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม

0 22,400 29,310 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 22,400 29,310 0 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 162,235 90,260 100,000 50 % 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 96,948.8 83,763.8 150,000 0 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 26,750 22,790 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 285,933.8 196,813.8 280,000 330,000

รวมงบดําเนินงาน 0 308,333.8 226,123.8 280,000 360,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 308,333.8 226,123.8 280,000 360,000

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างคูระบายนําถนน
เทศบาล 4 0 0 360,600 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างซุ้มเข้ามัสยิดยาเมร์ 0 300,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมคูระบายนําชุมชนบูแม 0 0 0 0 100 % 560,000

โครงการก่อสร้างฝาคูระบายนําพร้อม
ทางเท้าถนนเทศบาล 4 0 0 0 800,000 -100 % 0

โครงการการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อ
พักถนนเทศบาล 8 0 0 1,237,000 0 0 % 0

โครงการงานวางท่อระบายนําชุมชน
ปอเนาะ 0 380,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรในเขต
เทศบาล 0 0 0 1,200,000 22.93 % 1,475,200

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 680,000 1,597,600 2,000,000 2,035,200

รวมงบลงทุน 0 680,000 1,597,600 2,000,000 2,035,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 103,154.14 257,740 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 103,154.14 257,740 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 103,154.14 257,740 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 783,154.14 1,855,340 2,000,000 2,035,200

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปรับปรุงทีทิงขยะของเทศบาล 0 50,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 50,000 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 50,000 0 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนําแบบใช้นํามัน จํานวน 1 
เครือง 0 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 
เครือง 0 9,500 9,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 9,500 9,500 0 5,000

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  09:44:05 หน้า : 19/27
Page 36

Page 36



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงทีทิงขยะ 0 0 0 50,000 400 % 250,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 50,000 250,000

รวมงบลงทุน 0 9,500 9,500 50,000 255,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 59,500 9,500 50,000 255,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 1,150,987.94 2,090,963.8 2,330,000 2,650,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการการจัดการขยะชุมชน 0 0 0 60,000 -16.67 % 50,000

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 0 13,345 49,990 50,000 0 % 50,000

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการป้องกันโรคเอดส์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมเพือเรียนรู้และยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 0 220,420 0 150,000 -66.67 % 50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 0 11,290 15,000 20,000 0 % 20,000

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  09:44:05 หน้า : 20/27
Page 37

Page 37



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน 0 11,740 9,700 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 256,795 74,690 450,000 360,000

รวมงบดําเนินงาน 0 256,795 74,690 450,000 360,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 256,795 74,690 450,000 360,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 256,795 74,690 450,000 360,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
เทศบาลสัมพันธ์ 0 99,890 103,365 150,000 20 % 180,000

โครงการฝึกทักษะกีฬาสําหรับเด็กและ
เยาวชน 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา 0 61,065 5,200 50,000 40 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0 160,955 108,565 200,000 300,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 35,000 42.86 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 35,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 160,955 108,565 235,000 350,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 160,955 108,565 235,000 350,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา 0 9,570 0 10,000 100 % 20,000

โครงการบรรยายธรรม 0 52,491 0 40,000 25 % 50,000

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน 19,000 202,332 51,100 105,000 138.1 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 19,000 264,393 51,100 155,000 320,000

รวมงบดําเนินงาน 19,000 264,393 51,100 155,000 320,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 30,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 30,000 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 19,000 294,393 81,100 185,000 350,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 19,000 455,348 189,665 420,000 700,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 320,204.52 369,180 649,480 16.87 % 759,060

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 23,280 30,433.55 66,480 -48.01 % 34,560

เงินประจําตําแหน่ง 2,983 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 720,000 864,000 864,000 0 % 864,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 80,000 96,000 96,000 0 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,983 1,185,484.52 1,401,613.55 1,735,960 1,813,620

รวมงบบุคลากร 2,983 1,185,484.52 1,401,613.55 1,735,960 1,813,620

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 270,000 11.11 % 300,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 36,000 36,000 42,000 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 7,060 22,800 35,000 0 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 0 43,060 58,800 367,000 387,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 546,891 540,555 756,000 0 % 756,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 513 5,000 0 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 28,820 35,134 50,000 -20 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 38,533.97 129,536.21 200,000 87.5 % 375,000

รวมค่าใช้สอย 0 614,244.97 705,738.21 1,011,000 1,176,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 16,607 8,040 34,000 17.65 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 127,375 149,800 150,000 0 % 150,000

วัสดุก่อสร้าง 0 79,504 149,758 200,000 0 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 49,800 45,000 11.11 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 41,554.2 44,924.63 62,000 16.13 % 72,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 17,158 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 7,570 16,775 25,000 20 % 30,000

วัสดุอืน 0 12,830 9,800 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 285,440.2 446,055.63 561,000 637,000

รวมงบดําเนินงาน 0 942,745.17 1,210,593.84 1,939,000 2,200,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีเบาะหนังหมุนได้มีพนักพิง จํานวน 
1 ตัว 0 4,000 0 0 0 % 0

เก้าอีเบาะหนังหมุนได้มีพนักพิงสําหรับ 
ผอ.กองช่าง จํานวน 1 ตัว 0 5,000 0 0 0 % 0

เครืองตัดสติกเกอร์ จํานวน 1 เครือง 0 0 0 28,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน 0 0 0 38,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถเข็นสําหรับงานก่อสร้าง จํานวน 2 
คัน 0 0 0 0 100 % 2,800

ครุภัณฑ์โรงงาน

แท่นตัดไฟเบอร์ จํานวน 1 เครือง 0 0 0 6,750 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครืองวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ จํานวน 1 
เครือง 0 0 0 5,300 -100 % 0

เครืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา จํานวน 1 เครือง 0 0 25,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว) จํานวน 1 เครือง

0 0 23,000 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง 0 0 0 0 100 % 7,700

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครือง

0 0 0 0 100 % 53,000

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครือง 0 0 3,100 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 27,360 43,088.75 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 36,360 94,188.75 78,050 63,500

รวมงบลงทุน 0 36,360 94,188.75 78,050 63,500

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,983 2,164,589.69 2,706,396.14 3,753,010 4,077,120

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,983 2,164,589.69 2,706,396.14 3,753,010 4,077,120

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 17,605 49,500 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 17,605 49,500 50,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 17,605 49,500 50,000 50,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 17,605 49,500 50,000 50,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 17,605 49,500 50,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนํา (ตลาดสด) จํานวน 1 
เครือง 0 0 5,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 5,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 5,000 0 0

รวมงานตลาดสด 0 0 5,000 0 0

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 5,000 0 0

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 32,532 105,532 143,210 126,000 0 % 126,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 2,476,800 -2.28 % 2,420,400

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 695,600 10.41 % 768,000

สํารองจ่าย 0 30,000 0 185,800 7.64 % 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 380,880.09 370,952.61 263,900 65.22 % 436,011

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 60,000 -50 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 353,844 346,664.2 360,000 6.82 % 384,562

รวมงบกลาง 32,532 870,256.09 860,826.81 4,168,100 4,364,973

รวมงบกลาง 32,532 870,256.09 860,826.81 4,168,100 4,364,973

รวมงบกลาง 32,532 870,256.09 860,826.81 4,168,100 4,364,973

รวมแผนงานงบกลาง 32,532 870,256.09 860,826.81 4,168,100 4,364,973

รวมทุกแผนงาน 114,545 23,854,010.19 25,770,903.34 36,269,800 37,035,863
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลยีงอ
อําเภอ ยีงอ   จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 37,035,863 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,709,320 บาท
งบบุคลากร รวม 6,767,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีตําบล
ยีงอ ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด (สํานักปลัดฯ)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรีตําบลยีงอ ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีระเบียบกระทรวง
มหาดไทยกําหนด (สํานักปลัดฯ)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรีตําบลยีงอ ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีระเบียบกระทรวง
มหาดไทยกําหนด (สํานักปลัดฯ)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรีและ
ทีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลยีงอ ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด (สํานักปลัดฯ)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยีงอ ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราทีระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด (สํานักปลัดฯ)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,142,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,507,880 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของปลัด
เทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล (สํานักปลัดฯ)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 166,680 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานตามทีมีระเบียบกฎหมายกําหนด
ให้จ่ายได้ เช่น ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของปลัดเทศบาล เงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ เป็นต้น (สํานัก
ปลัดฯ)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และ
พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด (สํานักปลัดฯ)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 659,880 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีของลูกจ้าง
ประจําเทศบาลตําบลยีงอ (สํานักปลัดฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 4,440 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของลูกจ้างประจําตามทีมีระเบียบกฎหมาย
กําหนดให้จ่ายได้ เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมพิเศษ
สําหรับการสู้รบ เป็นต้น (สํานักปลัดฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง (สํานักปลัดฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามทีมีระเบียบกฎหมาย
กําหนดให้จ่ายได้ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เป็นต้น (สํานัก
ปลัดฯ)

งบดําเนินงาน รวม 5,759,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 675,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 495,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการทีดําเนินการ
เกียวกับพัสดุของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
ตามทีระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนที
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น (สํานักปลัดฯ)

ค่าเบียประชุม จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการตามทีมีระเบียบ
กฎหมายทีกําหนดให้จ่ายได้ (สํานักปลัดฯ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ผู้ทีได้
รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที
ระเบียบกฎหมายกําหนด (สํานักปลัดฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 96,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์และอัตราทีระเบียบกฎหมาย
กําหนด (สํานักปลัดฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 3,702,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,337,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวกับประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสารและเย็บเล่ม ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ เป็นต้น (สํานักปลัดฯ)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมานิเทศ ตรวจ
งาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าของขวัญของทีระลึก ค่าจัดทําเอกสาร และค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยอยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิน เช่น ค่า
อาหาร เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรอง และค่าบริการอืนๆซึง
จําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมดังกล่าว (สํานัก
ปลัดฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับเสด็จ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการเกียวกับการรับ
เสด็จ เช่น ค่าจัดทําพานพุ่มรับเสด็จ จัดทําซุ้มรับเสด็จภายในเขต
เทศบาล การประดับตกแต่งธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ประจําพระองค์ พระ
บรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ ไฟตกแต่งและแสงสว่าง และอืนๆ เพือ
เฉลิมพระเกียรติฯ (สํานักปลัดฯ)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 400,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปฝึก
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของผู้บริหารเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสัง
ให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาลและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
เบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆทีเกียวข้อง เป็นต้น (สํานักปลัดฯ)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดการเลือกตังนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยีงอตามทีคณะกรรมการการเลือกตัง
กําหนด เช่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณีอืนๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การเลือกตังสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะ
สม (สํานักปลัดฯ)
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โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 45,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆเพือเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหา
กษัตริย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไข
เพิมเติมครังที 1 หน้า 5 (สํานักปลัดฯ)

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆเนืองในวันเทศบาลให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง และประชาชนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 112 (สํานักปลัดฯ)

โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพบปะประชาชนของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 111 (สํานักปลัดฯ)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานภายใน
ประเทศ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอก ตามหลักสูตรทีเทศบาล
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 108
 (สํานักปลัดฯ)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามหลักสูตรที
เทศบาลกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 110 (สํานักปลัดฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 260,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สํานักปลัดฯ)

ค่าวัสดุ รวม 594,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ นํายาลบคําผิด ฯลฯ (สํานัก
ปลัดฯ)     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ (สํานัก
ปลัดฯ)     
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ (สํานักปลัดฯ)     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีจําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง นํามัน
เบรก ฯลฯ (สํานักปลัดฯ)     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีจําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ
 (สํานักปลัดฯ)     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีจําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น กระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กันและสี แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ (สํานักปลัดฯ)     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ (สํานักปลัดฯ)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (สํานัก
ปลัดฯ)     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 788,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล หน่วยป้องกันภัย ป้อม
ยาม โรงเก็บรถ สนามกีฬา ตลาดสด และไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกิน 10
 % ของหน่วยจําหน่าย เป็นต้น (สํานักปลัดฯ)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้นําประปาของสํานักงานเทศบาลตําบลยีงอ สนามเด็ก
เล่น สนามกีฬา เป็นต้น (สํานักปลัดฯ)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืนฐาน โทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ในราชการ
ของเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่าย
ทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องและสามารถเบิก
จ่ายได้ในรายจ่ายประเภทนี (สํานักปลัดฯ)     
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้องและสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายประเภทนี (สํานัก
ปลัดฯ)     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 78,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่า
เทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมทังอินเตอร์เน็ตการ์ด และการ
สือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และ
ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ (สํานักปลัดฯ)     

งบลงทุน รวม 139,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 139,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีบุนวมพร้อมผ้าคลุมเก้าอี จํานวน 50 ตัว จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีบุนวมพร้อมผ้าคลุมเก้าอี จํานวน 50 ตัว โครง
ขาเก้าอีทําด้วยเหล็ก ปลายขามีวัสดุรองกันลืน รายละเอียดอืนๆตามที
เทศบาลกําหนด ราคาท้องตลาดเนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไข
เพิมเติมครังที 1 หน้า 17 (สํานักปลัดฯ)

เก้าอีเบาะหนังหมุนได้มีพนักพิง จํานวน 1 ตัว จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีเบาะหนังหมุนได้มีพนักพิง จํานวน 1 ตัว เป็น
เก้าอีบุด้วยฟองนําหุ้มด้วยหนังเทียม มีพนักพิงหลังโยกได้ มีท้าวแขนหมุน
ได้โดยรอบ รายละเอียดอืนๆตามทีเทศบาลกําหนด ราคาท้องตลาดเนือง
จากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติมครังที 1 หน้า 17 (สํานักปลัดฯ)

ฉากกันห้อง (Partition) จํานวน 8 แผ่น จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือฉากกันห้อง (Partition) ขนาดความสูง 160
 ซม. จํานวน 8 แผ่น รายละเอียดอืนๆตามทีเทศบาลกําหนด ราคาท้อง
ตลาดเนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติมครังที 1 หน้า 17
 (สํานักปลัดฯ)

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู้ จํานวน 11,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู้ โดยกําหนดราคาและ
คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ รายละเอียดอืนๆตามทีเทศบาล
กําหนด ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติมครังที 1 หน้า 17 (สํานักปลัดฯ)
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โต๊ะทํางานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว จํานวน 5,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว ราย
ละเอียดอืนๆตามทีเทศบาลกําหนด ราคาท้องตลาดเนืองจากไม่ปรากฏใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติมครังที 1 หน้า 17 (สํานักปลัดฯ)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิว จํานวน 1 เครือง จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32
 นิว จํานวน 1 เครือง โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ รายละเอียดอืนๆตามทีเทศบาลกําหนด ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 124
 (สํานักปลัดฯ)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครือง จํานวน 32,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2
 เครือง โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียดอืนๆตามทีเทศบาล
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 124
 (สํานักปลัดฯ)

เครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครือง จํานวน 5,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครือง โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียดอืนๆตามทีเทศบาล
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 124
 (สํานักปลัดฯ)

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 1 
เครือง

จํานวน 700 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครือง โดยกําหนด
ราคาและคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียดอืนๆตามทีเทศบาลกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 124 (สํานักปลัดฯ)

งบรายจ่ายอืน รวม 13,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 13,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 13,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ เช่น จ้างเหมาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็น
ต้น (สํานักปลัดฯ)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตามโครงการพัฒนาและเพิม
ประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือหรือจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอยีงอ ประจําปีงบประมาณ 2561 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 120 (สํานักปลัดฯ)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานของ
เทศบาลตําบลยีงอ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 110 (กองการศึกษา)

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีจําเป็นในการจัดทําหรือทบทวนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล เช่น การจัดประชุมประชาคม การเก็บข้อมูล
ต่างๆ และการประชุมคณะกรรมการทีเกียวข้องกับการจัดทําแผน เป็น
ต้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 109
 (สํานักปลัดฯ)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,937,620 บาท
งบบุคลากร รวม 1,918,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,918,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,454,340 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานเทศบาล (กองคลัง)     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 44,280 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานตามทีมีระเบียบกฎหมายกําหนด
ให้จ่ายได้ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้
รบ เป็นต้น (กองคลัง)     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราทีระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองคลัง)     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง (กองคลัง)     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามทีมีระเบียบกฎหมาย
กําหนดให้จ่ายได้ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เป็นต้น (กองคลัง)

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  09:44:38 หน้า : 8/28
Page 52

Page 52



งบดําเนินงาน รวม 1,012,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 372,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 210,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที
ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ เป็นต้น (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ผู้ทีได้
รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที
ระเบียบกฎหมายกําหนด (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามหลัก
เกณฑ์และอัตราทีระเบียบกฎหมายกําหนด (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้
รับตามหลักเกณฑ์และอัตราทีระเบียบกฎหมายกําหนด (กองคลัง)     

ค่าใช้สอย รวม 425,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 230,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวกับประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสารและเย็บเล่ม ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ เป็นต้น (กองคลัง)     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมานิเทศ ตรวจ
งาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าของขวัญของทีระลึก ค่าจัดทําเอกสาร และค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้
รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน โดยอยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิน เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม
ต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรอง และค่าบริการอืนๆซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมดังกล่าว 
(กองคลัง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปฝึก
อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวม
ทังผู้ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาลและมีสิทธิเบิก
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆทีเกียวข้อง เป็นต้น (กองคลัง) 

โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินการจัดทําข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์ของเทศบาลตําบลยีงอ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้า 110 (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง)     

ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ นํายาลบคําผิด ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีจําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง นํามัน
เบรก ฯลฯ (กองคลัง)     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 55,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีจําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ
 (กองคลัง)     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีจําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น กระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กันและสี แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ (กองคลัง)     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ (กองคลัง)     

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กอง
คลัง)     
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งบลงทุน รวม 7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้ จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเลือน จํานวน 1
 ตู้  รายละเอียดอืนๆตามทีเทศบาลกําหนด ราคาท้องตลาดเนืองจากไม่
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 125 (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น เสือ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ (สํานักปลัดฯ) 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมประชาชนเกียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเกียวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้กับประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 93 (สํานักปลัดฯ)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิงทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น สายดับเพลิง เคมีดับเพลิง ฯลฯ (สํานักปลัดฯ)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,717,080 บาท
งบบุคลากร รวม 1,547,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,547,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,099,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานเทศบาล (กองการศึกษา)     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 28,080 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานตามทีมีระเบียบกฎหมายกําหนด
ให้จ่ายได้ เช่น ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของปลัดเทศบาล เงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ เป็นต้น (กองการ
ศึกษา)     
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราทีระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองการ
ศึกษา)     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง (กองการศึกษา)     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามทีมีระเบียบกฎหมาย
กําหนดให้จ่ายได้ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เป็นต้น (กองการ
ศึกษา)     

งบดําเนินงาน รวม 1,137,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 247,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที
ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ เป็นต้น (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ผู้ทีได้
รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที
ระเบียบกฎหมายกําหนด (กองการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามหลัก
เกณฑ์และอัตราทีระเบียบกฎหมายกําหนด (กองการศึกษา)     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้
รับตามหลักเกณฑ์และอัตราทีระเบียบกฎหมายกําหนด (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 570,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวกับประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสารและเย็บเล่ม ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ เป็นต้น (กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมานิเทศ ตรวจ
งาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าของขวัญของทีระลึก ค่าจัดทําเอกสาร และค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้
รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน โดยอยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิน เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม
ต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรอง และค่าบริการอืนๆซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมดังกล่าว
(กองการศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปฝึก
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทังผู้ที
ได้รับคําสังให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาลและมีสิทธิเบิกค่าใช้
จ่าย เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ
 ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่า
ลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆทีเกียวข้อง เป็นต้น (กองการศึกษา)     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา) 

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ นํายาลบคําผิด ฯลฯ (กองการ
ศึกษา)     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ (กองการศึกษา)     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีจําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ
 (กองการศึกษา)     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีจําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น กระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กันและสี แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ (กองการศึกษา)     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองการ
ศึกษา)     

งบลงทุน รวม 32,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีเบาะหนังหมุนได้มีพนักพิง จํานวน 1 ตัว จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีเบาะหนังหมุนได้มีพนักพิงสําหรับผู้อํานวย
การกองการศึกษา จํานวน 1 ตัว เป็นเก้าอีบุด้วยฟองนําหุ้มด้วยหนัง
เทียม มีพนักพิงหลังโยกได้ มีท้าวแขนหมุนได้โดยรอบ รายละเอียดอืนๆ
ตามทีเทศบาลกําหนด ราคาท้องตลาดเนืองจากไม่ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) ฉบับแก้ไขเพิมเติมครังที 1 หน้า 18 (กองการศึกษา)

เก้าอีสําหรับผู้มาติดต่อราชการ จํานวน 2 ตัว จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับผู้มาติดต่อราชการ จํานวน 2 ตัว โครง
ขาเก้าอีทําด้วยเหล็ก ปลายขามีวัสดุรองกันลืน รายละเอียดอืนๆตามที
เทศบาลกําหนด ราคาท้องตลาดเนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไข
เพิมเติมครังที 1 หน้า 18 (กองการศึกษา)

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต สําหรับผู้อํานวยการ
กองการศึกษา จํานวน 1 ตัว รายละเอียดอืนๆตามทีเทศบาลกําหนด ราคา
ท้องตลาดเนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติมครังที 1
 หน้า 18 (กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครือง จํานวน 16,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
 เครือง โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียดอืนๆตามทีเทศบาล
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไข
เพิมเติมครังที 1 หน้า 18 (กองการศึกษา)

เครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครือง จํานวน 2,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครือง โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียดอืนๆตามทีเทศบาล
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไข
เพิมเติมครังที 1 หน้า 18 (กองการศึกษา)

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  09:44:38 หน้า : 14/28
Page 58

Page 58



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,818,050 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,082,050 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน
ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติมครังที 1 หน้า 6 (กองการศึกษา)

โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนด้านจินตคณิต จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมด้านจินตคณิตให้แก่เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 83 (กองการศึกษา)

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่เด็กและเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน 
(English Summer Camp)

จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้แก่เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลช่วงปิดภาคเรียน (English Summer Camp) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 83 (กองการ
ศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 822,050 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 822,050 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ยีงอ ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,736,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,736,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,736,000 บาท
- สําหรับจ่ายเป็น
(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านยีงอตามโครงการอาหารกลาง
วัน จํานวน 1,716,000.00 บาท ซึงเป็นโครงการทีเทศบาลตําบลยีงอให้
การสนับสนุนส่วนราชการในจังหวัดในภารกิจถ่ายโอนจากรัฐ ทังนี จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 116
  (กองการศึกษา)
(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านยีงอตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ โรงเรียนบ้านยีงอ ประจําปี 2561 จํานวน 20,000.00 บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติมครังที 1
 หน้า 10  (กองการศึกษา) 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,461,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,093,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,093,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 769,020 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,480 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานตามทีมีระเบียบกฎหมายกําหนด
ให้จ่ายได้ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้
รบ เป็นต้น (กองสาธารณสุขฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราทีระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองสาธารณ
สุขฯ)     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามทีมีระเบียบกฎหมาย
กําหนดให้จ่ายได้ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เป็นต้น (กอง
สาธารณสุขฯ)     

งบดําเนินงาน รวม 2,293,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 252,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที
ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ เป็นต้น (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ผู้ทีได้
รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที
ระเบียบกฎหมายกําหนด (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามหลัก
เกณฑ์และอัตราทีระเบียบกฎหมายกําหนด (กองสาธารณสุขฯ)     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้
รับตามหลักเกณฑ์และอัตราทีระเบียบกฎหมายกําหนด (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 1,721,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,496,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวกับประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสารและเย็บเล่ม ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ เป็นต้น (กองสาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมานิเทศ ตรวจ
งาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าของขวัญของทีระลึก ค่าจัดทําเอกสาร และค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้
รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน โดยอยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิน เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม
ต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรอง และค่าบริการอืนๆซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมดังกล่าว
(กองสาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปฝึก
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทังผู้ที
ได้รับคําสังให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาลและมีสิทธิเบิกค่าใช้
จ่าย เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ
 ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่า
ลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆทีเกียวข้อง เป็นต้น (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆเพือพัฒนาศักยภาพของ อ
สม.ในเขตเทศบาลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 (กองสาธารณ
สุขฯ)

โครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการอาหาร
ปลอดภัย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 84
 (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ นํายาลบคําผิด ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขฯ)     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีจําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง นํามัน
เบรก ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทีจําเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน  เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สําลี ผ้าพันแผล ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขฯ)     

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีจําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น กระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กันและสี แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)    
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ) 

วัสดุสนาม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสนามทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น เต็นส์สนาม ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กอง
สาธารณสุขฯ)     
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งบลงทุน รวม 75,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีเบาะหนังหมุนได้มีพนักพิง จํานวน 2 ตัว จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีเบาะหนังหมุนได้มีพนักพิงสําหรับผู้ปฏิบัติ
งาน จํานวน 2 ตัว เป็นเก้าอีบุด้วยฟองนําหุ้มด้วยหนังเทียม มีพนักพิงหลัง
โยกได้ มีท้าวแขนหมุนได้โดยรอบ รายละเอียดอืนๆตามทีเทศบาล
กําหนด ราคาท้องตลาดเนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไข
เพิมเติมครังที 1 หน้า 17 (กองสาธารณสุขฯ)

โต๊ะสําหรับวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะสําหรับวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100
 ซม. จํานวน 1 ตัว รายละเอียดอืนๆตามทีเทศบาลกําหนด ราคาท้องตลาด
เนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติมครังที 1 หน้า 17 (กอง
สาธารณสุขฯ)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์พ่วงท้าย จํานวน 1 คัน จํานวน 65,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์พ่วงท้าย เครืองยนต์ 1 สูบ 4
 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดกําลังเครืองยนต์ไม่น้อย
กว่า 175 ซีซี จํานวน 1 คัน รายละเอียดอืนๆตามทีเทศบาลกําหนด ราคา
ท้องตลาดเนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 127 (กองสาธารณสุขฯ)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
พัดลมตังพืน จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมตังพืนขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน 1
 ตัว รายละเอียดอืนๆตามทีเทศบาลกําหนด ราคาท้องตลาดเนืองจากไม่
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติมครังที 1 หน้า 17 (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสานใจสายใยผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆเพือเสริมสร้างขวัญ กําลัง
ใจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีดีให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 86 (กองการศึกษา)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพือสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆเพือรณรงค์ ประชา
สัมพันธ์ และสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 40 ลําดับที 1
 (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีจําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขฯ)     

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น เสือ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)     

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,035,200 บาท
งบลงทุน รวม 2,035,200 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,035,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายนําชุมชนบูแม จํานวน 560,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายนํา
ชุมชนบูแม ถนนกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 71.00
 เมตร คูระบายนํากว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ลึกเฉลีย 0.40 เมตร ราย
ละเอียดอืนๆตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 78 (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรในเขตเทศบาล จํานวน 1,475,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดจ้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกถนนรามโกมุท ขนาดกว้าง
เฉลีย 21.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 185.00 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 3,885.00 ตารางเมตร รายละเอียดอืนๆตามแบบแปลนทีเทศบาล
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 77
 (กองช่าง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 255,000 บาท
งบลงทุน รวม 255,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองสูบนําแบบใช้นํามัน จํานวน 1 เครือง จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบใช้นํามัน เครืองยนต์
เบนซิน จํานวน 1 เครือง รายละเอียดอืนๆตามทีเทศบาลกําหนด ราคาท้อง
ตลาดเนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติมครังที 1 หน้า 17 (กอง
สาธารณสุขฯ)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 250,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงทีทิงขยะ จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดจ้างปรับปรุงทางเข้าทีทิงขยะ ถนนหินคลุกกว้างไม่น้อย
กว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 384.00 เมตร รายละเอียดอืนๆตามแบบ
แปลนทีเทศบาลกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 102 (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการจัดการขยะชุมชน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆเพือส่งเสริมการจัดการขยะ
ภายในชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 103 (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆเพือการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 88 (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 (กอง
สาธารณสุขฯ)

โครงการป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือรณรงค์และป้องกันโรค
เอดส์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 (กอง
สาธารณสุขฯ)
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โครงการฝึกอบรมเพือเรียนรู้และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้าน
หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 97 (สํานักปลัดฯ)

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสัน
ต่างๆให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้า 87 (กองการศึกษา)

โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆเพือการป้องกัน เฝ้า
ระวัง และการปราบปรามยาเสพติด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 88 (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆสําหรับการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวน
การจัดทําแผนชุมชนของชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 113 (กองการศึกษา)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ จํานวน 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆทังกีฬาสากลและ
กีฬาพืนบ้านระหว่างชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลเพือเสริมสร้างความ
รักและความสามัคคีของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 89 (กองการศึกษา)

โครงการฝึกทักษะกีฬาสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาต่างๆแก่เด็ก
และเยาวชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 89 (กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา และส่งทีมกีฬาของ
เทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬาต่างๆ ทังในเขต
เทศบาลและพืนทีอืน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 89 (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบา
สเก็ตบอล ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา ฯลฯ (กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆทางพุทธ
ศาสนา เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาในเทศกาลเข้า
พรรษา เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 107 (กองการศึกษา)

โครงการบรรยายธรรม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการบรรยายธรรมทางด้าน
ศาสนาอิสลามให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 107 (กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัฒนธรรมท้องถิน เช่น เดือนถือศีล
อด งานตรุษอิดิลฟิตรี งานตรุษอิดิลอัฎฮา เดือนเมาลิด เดือนมูรรอม การ
กวนอาซูรอ รวมถึงการจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
อืนๆ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 106
 (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
- อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอยีงอ ตามโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุน
งานประเพณีของดีเมืองนราของอําเภอยีงอ ปี 2561 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 119 (กองการศึกษา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,077,120 บาท
งบบุคลากร รวม 1,813,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,813,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 759,060 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานเทศบาล (กองช่าง)     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 34,560 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานตามทีมีระเบียบกฎหมายกําหนด
ให้จ่ายได้ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้
รบ เป็นต้น (กองช่าง)     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราทีระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองช่าง)     
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 864,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง (กองช่าง)     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามทีมีระเบียบกฎหมาย
กําหนดให้จ่ายได้ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เป็นต้น (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 2,200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 387,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที
ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ เป็นต้น (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ผู้ทีได้
รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที
ระเบียบกฎหมายกําหนด (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามหลัก
เกณฑ์และอัตราทีระเบียบกฎหมายกําหนด (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้
รับตามหลักเกณฑ์และอัตราทีระเบียบกฎหมายกําหนด (กองช่าง)     

ค่าใช้สอย รวม 1,176,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 756,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวกับประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสารและเย็บเล่ม ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ เป็นต้น (กองช่าง)     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมานิเทศ ตรวจ
งาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าของขวัญของทีระลึก ค่าจัดทําเอกสาร และค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้
รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน โดยอยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิน เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม
ต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรอง และค่าบริการอืนๆซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมดังกล่าว
(กองช่าง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปฝึก
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทังผู้ที
ได้รับคําสังให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาลและมีสิทธิเบิกค่าใช้
จ่าย เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ
 ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่า
ลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆทีเกียวข้อง เป็นต้น (กองช่าง) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 375,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)     

ค่าวัสดุ รวม 637,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ นํายาลบคําผิด ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ (กองช่าง)   
  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง ตะปู ค้อน ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีจําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง นํามัน
เบรก ฯลฯ (กองช่าง)     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 72,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีจําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ
 (กองช่าง)     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทีจําเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน  เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์  ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีจําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น กระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กันและสี แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ (กองช่าง)     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุอืน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กอง
ช่าง)     

งบลงทุน รวม 63,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,500 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รถเข็นสําหรับงานก่อสร้าง จํานวน 2 คัน จํานวน 2,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถเข็นแบบล้อเดียวสําหรับงานก่อสร้าง จํานวน 2
 คัน รายละเอียดอืนๆตามทีเทศบาลกําหนด ราคาท้องตลาดเนืองจากไม่
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 126 (กองช่าง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง จํานวน 7,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครือง โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียดอืนๆตามที
เทศบาลกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 126 (สํานักปลัดฯ)

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครือง

จํานวน 53,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครือง โดยกําหนดราคาและ
คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายละเอียดอืนๆตามทีเทศบาลกําหนด ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 126 (สํานักปลัดฯ)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ผ้า
ใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ (กองช่าง)     
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 4,364,973 บาท
งบกลาง รวม 4,364,973 บาท
งบกลาง รวม 4,364,973 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 126,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาลในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างทังหมดของ
เทศบาล (สํานักปลัดฯ)     

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,420,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง (กองการ
ศึกษา)     

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 768,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้แก่คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง (กองการศึกษา)

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนซึงไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ หรือเพือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน เกษตรกร และเยียวยาเกษตรกรทีได้รับความเสีย
หายจากภัยธรรมชาติ หรือกรณีทีมีความจําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากทีงบ
ประมาณตังไว้ หรือกรณีทีมีหนังสือสังการให้จ่ายจากเงินประเภทนี     

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 436,011 บาท
- เพือจ่ายเป็น
1) เงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคํานวณตังจ่ายตาม
หลักเกณฑ์ทีกระทรวงมหาดไทยกําหนดในอัตราร้อยละ 1/6 ของประมาณ
การรายรับ ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทัวไป ตัง
ไว้ 32,111 บาท (กองคลัง)
2) ค่าเช่าทีดินราชพัสดุ ตังไว้ 3,900 บาท (กองคลัง)
3) ค่าใช้จ่ายเกียวกับกิจการจราจร ตังไว้ 200,000 บาท (สํานักปลัดฯ)
4) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน ตามหลักเกณฑ์ที
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด ตังไว้ 100,000
 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 117
 (กองสาธารณสุขฯ)
5) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลยีงอ ตังไว้ 100,000
 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 117
 (กองการศึกษา)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง     
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 384,562 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (ก
.บ.ท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจําปีตามงบประมาณรายจ่ายทัว
ไปไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทัวไป (กองคลัง)     
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 436,011

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 126,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 2,420,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

384,562

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 768,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 864,000 216,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 34,560 24,480

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 96,000 24,000

เงินเดือนพนักงาน 759,060 769,020

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 436,011

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 126,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 2,420,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

384,562

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 768,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 864,000 2,268,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 4,440 4,440

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 28,080 210,960 298,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 36,000 96,000 252,000

เงินเดือนพนักงาน 1,099,200 3,962,220 6,589,500

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 659,880 659,880

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 264,000 444,000
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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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 10,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

300,000 120,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 80,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 756,000 1,496,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
รับเสด็จ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

โครงการการจัดการ
ขยะชุมชน 50,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ 50,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาชุมชนเทศบาล
สัมพันธ์

180,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ

โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา

20,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 134,000 194,000

ค่าเบียประชุม 4,000 4,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

180,000 705,000 1,305,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 114,000 240,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 90,000 190,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 570,000 2,567,000 5,389,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 45,000 75,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
รับเสด็จ 100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 60,000 460,000 600,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 150,000 150,000

โครงการการจัดการ
ขยะชุมชน 50,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ 50,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาชุมชนเทศบาล
สัมพันธ์

180,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ 45,000 45,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล 10,000 10,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา

20,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐาน 20,000 20,000
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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

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

โครงการบรรยายธรรม 50,000

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการป้องกันโรค
เอดส์ 20,000

โครงการฝึกทักษะกีฬา
สําหรับเด็กและเยาวชน 50,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชนภาค
ฤดูร้อน

โครงการฝึกอบรมเด็ก
และเยาวชนด้านจินต
คณิต
โครงการฝึกอบรม
ประชาชนเกียวกับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมเพือ
เรียนรู้และยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000

โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษแก่เด็ก
และเยาวชนช่วงปิด
ภาคเรียน (English 
Summer Camp)

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งาน
โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ประชาชน 100,000

โครงการพัฒนาศักย
ภาพ อสม. 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล 30,000 30,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 10,000 10,000

โครงการบรรยายธรรม 50,000

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการป้องกันโรค
เอดส์ 20,000

โครงการฝึกทักษะกีฬา
สําหรับเด็กและเยาวชน 50,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชนภาค
ฤดูร้อน

60,000 60,000

โครงการฝึกอบรมเด็ก
และเยาวชนด้านจินต
คณิต

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรม
ประชาชนเกียวกับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
เรียนรู้และยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000

โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษแก่เด็ก
และเยาวชนช่วงปิด
ภาคเรียน (English 
Summer Camp)

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งาน

300,000 300,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ประชาชน 100,000

โครงการพัฒนาศักย
ภาพ อสม. 50,000
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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

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการรณรงค์ 
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพือ
สร้างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการกีฬา 70,000

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิน 250,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

40,000

โครงการสานใจสายใย
ผู้สูงอายุ 30,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง

โครงการอาหาร
ปลอดภัย 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 375,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 100,000

โครงการรณรงค์ 
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพือ
สร้างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการกีฬา 70,000

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิน 250,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

40,000

โครงการสานใจสายใย
ผู้สูงอายุ 30,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง

50,000 50,000

โครงการอาหาร
ปลอดภัย 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 290,000 815,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 180,000 380,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 140,000 250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 180,000
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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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 72,000 150,000

วัสดุสนาม 10,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 50,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 30,000

วัสดุอืน 15,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีบุนวมพร้อมผ้า
คลุมเก้าอี จํานวน 50 
ตัว

เก้าอีเบาะหนังหมุนได้
มีพนักพิง จํานวน 1 
ตัว
เก้าอีเบาะหนังหมุนได้
มีพนักพิง จํานวน 2 
ตัว

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 15,000 255,000 492,000

วัสดุสนาม 10,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 30,000 205,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 80,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 822,050 822,050

วัสดุการเกษตร 70,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 39,000 149,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 120,000 220,000

วัสดุอืน 20,000 15,000 70,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 78,000 78,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 100,000 100,000

ค่าไฟฟ้า 500,000 500,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 80,000 80,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีบุนวมพร้อมผ้า
คลุมเก้าอี จํานวน 50 
ตัว

50,000 50,000

เก้าอีเบาะหนังหมุนได้
มีพนักพิง จํานวน 1 
ตัว

4,000 3,000 7,000

เก้าอีเบาะหนังหมุนได้
มีพนักพิง จํานวน 2 
ตัว

6,000
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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

เก้าอีสําหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ จํานวน 2 ตัว

ฉากกันห้อง 
(Partition) จํานวน 8 
แผ่น
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 
2 ตู้

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
จํานวน 1 ตู้

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 
5 ฟุต จํานวน 1 ตัว
โต๊ะทํางานเหล็กขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 
จํานวน 1 ตัว

โต๊ะสําหรับวาง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 
ตัว

2,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครือง

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 2 เครือง
เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครือง

7,700

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดําสําหรับ
กระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครือง

53,000

เครืองสํารองไฟ ขนาด 
800 VA จํานวน 1 
เครือง

เครืองสํารองไฟ ขนาด 
800 VA จํานวน 2 
เครือง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เก้าอีสําหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ จํานวน 2 ตัว 3,000 3,000

ฉากกันห้อง 
(Partition) จํานวน 8 
แผ่น

24,000 24,000

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 
2 ตู้ 11,000 11,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
จํานวน 1 ตู้ 7,000 7,000

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 
5 ฟุต จํานวน 1 ตัว 7,000 7,000

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 
จํานวน 1 ตัว

5,500 5,500

โต๊ะสําหรับวาง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 
ตัว

2,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครือง

16,000 16,000

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 2 เครือง

32,000 32,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครือง

7,700

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดําสําหรับ
กระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครือง

53,000

เครืองสํารองไฟ ขนาด 
800 VA จํานวน 1 
เครือง

2,800 2,800

เครืองสํารองไฟ ขนาด 
800 VA จํานวน 2 
เครือง

5,600 5,600
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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

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) 
จํานวน 1 เครือง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถเข็นสําหรับงานก่อ
สร้าง จํานวน 2 คัน 2,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

พัดลมตังพืน จํานวน 1 
ตัว 2,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนําแบบใช้
นํามัน จํานวน 1 
เครือง

5,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถจักรยานยนต์พ่วง
ท้าย จํานวน 1 คัน 65,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) ขนาด 32 
นิว จํานวน 1 เครือง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมคูระบายนําชุม
ชนบูแม

560,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงทีทิง
ขยะ 250,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรในเขตเทศบาล 1,475,200

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) 
จํานวน 1 เครือง

700 700

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถเข็นสําหรับงานก่อ
สร้าง จํานวน 2 คัน 2,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

พัดลมตังพืน จํานวน 1 
ตัว 2,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนําแบบใช้
นํามัน จํานวน 1 
เครือง

5,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถจักรยานยนต์พ่วง
ท้าย จํานวน 1 คัน 65,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) ขนาด 32 
นิว จํานวน 1 เครือง

8,000 8,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมคูระบายนําชุม
ชนบูแม

560,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงทีทิง
ขยะ 250,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรในเขตเทศบาล 1,475,200

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 13,000 13,000
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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

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000

รวม 4,364,973 50,000 4,077,120 700,000 360,000 2,650,200 30,000 3,461,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 30,000 30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,736,000 1,766,000

รวม 5,535,130 110,000 15,696,940 37,035,863
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ภาคผนวก 



แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

การเกษต

ร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนากา

ร

แผนงาน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 126,000          126,000     

เงินชวยพิเศษ 30,000            30,000       

บําเหน็จ/

บํานาญ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน

384,562          384,562     

เงินเดือนพนักงาน 759,060      769,020     1,099,200  3,962,220    6,589,500   

เงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน 34,560        24,480       28,080       210,960       298,080     

เงินประจําตําแหนง 60,000        60,000       60,000       264,000       444,000     

คาจางลูกจางประจํา 659,880       659,880     

เงินเพ่ิมตางๆของลูกจางประจํา 4,440          4,440        

คาจางพนักงานจาง 864,000      216,000     324,000     -         864,000       2,268,000   

เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 96,000        24,000       36,000       96,000        252,000     

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 

อปท.

300,000      120,000     180,000     660,000       1,260,000   

คาเชาบาน 42,000        42,000       42,000       114,000       240,000     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 35,000        10,000       15,000       134,000       194,000     

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล -             -           -           -             -           

540,562        -      2,190,620   -       -       -      -      1,265,500 1,784,280 -        6,969,500   12,750,462 

 - ประมาณการรายได (ไมรวมเงินอุดหนุน/เงินกู) 19,228,100  บาท

 - งบประมาณรายจายตามมาตร 35 ต้ังไว 11,490,462    บาท (ไมรวมรายจายประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. รายการคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแก จนท.ผูปฏิบัติงานของ อปท.ในพ้ืนท่ี จชต.)

 - งบประมาณรายจายประจําป 2561 ต้ังไว 37,035,863    บาท

 - ดังน้ันงบประมาณรายจายตามมาตรา 35 คิดเปนรอยละ 31.03            %

รวม

งบ

ดําเนินการ
คาตอบแทน

รายงานการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามมาตรา 35 แหง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

งบกลาง

งบกลาง

งบ

บุคลากร

เงินเดือน 

(ฝายประจํา)


