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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลยี่งอ

อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส
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ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยีงอ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลยีงอ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลยีงออีก
ครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลยีงอจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 20,486,887.91 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 16,755,499.65 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,726,853.16 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ รวม 65,000.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 30,612,501.97 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 467,409.67 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 61,952.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 321,061.61 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 57,320.70 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,874,061.99 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 13,830,696.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 25,183,250.02 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 3,340,254.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,544,650.32 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,339,504.70 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,135,065.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,823,776.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 1,138,200.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลยี่งอ
อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 500,527.64 479,000.00 158,900.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 93,140.00 107,100.00 102,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 455,399.00 420,000.00 420,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 53,830.00 55,000.00 200,000.00

หมวดรายได้จากทุน 1,900.00 0.00 500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,104,796.64 1,061,100.00 882,100.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,983,533.02 18,860,000.00 21,467,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,983,533.02 18,860,000.00 21,467,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,407,046.00 18,080,408.00 18,593,525.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14,407,046.00 18,080,408.00 18,593,525.00

รวม 34,495,375.66 38,001,508.00 40,942,625.00
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คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 4,175,715.10 4,279,991.00 5,033,993.00

งบบุคลากร 12,585,200.00 13,945,430.00 14,157,060.00

งบดําเนินงาน 10,816,473.20 14,965,808.00 15,706,442.00

งบลงทุน 2,538,570.00 2,272,850.00 3,004,930.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 13,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,877,000.00 2,524,429.00 1,880,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 31,992,958.30 38,001,508.00 39,802,425.00

รวม 31,992,958.30 38,001,508.00 39,802,425.00
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลยี่งอ

อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตําบลยี่งอ

อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,393,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 100,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,973,802

แผนงานสาธารณสุข 4,007,630

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,700

แผนงานเคหะและชุมชน 3,194,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 300,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 650,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,058,580

แผนงานการเกษตร 40,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 5,033,993

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 39,802,425
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,346,620 0 0 9,346,620

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,721,980 0 0 6,721,980

งบดําเนินงาน 5,570,000 25,000 1,396,000 6,991,000

    ค่าตอบแทน 435,000 0 470,000 905,000

    ค่าใช้สอย 3,817,000 25,000 721,000 4,563,000

    ค่าวัสดุ 540,000 0 205,000 745,000

    ค่าสาธารณูปโภค 778,000 0 0 778,000

งบลงทุน 27,400 0 8,000 35,400

    ค่าครุภัณฑ์ 27,400 0 8,000 35,400

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000

    รายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000

                                             รวม 14,964,020 25,000 1,404,000 16,393,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 20,000 80,000 100,000

    ค่าใช้สอย 0 30,000 30,000

    ค่าวัสดุ 20,000 50,000 70,000

                                             รวม 20,000 80,000 100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลยี่งอ

อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส
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แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,718,160 0 1,718,160

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,718,160 0 1,718,160

งบดําเนินงาน 1,346,000 1,094,442 2,440,442

    ค่าตอบแทน 200,000 0 200,000

    ค่าใช้สอย 966,000 210,000 1,176,000

    ค่าวัสดุ 180,000 884,442 1,064,442

งบลงทุน 55,200 0 55,200

    ค่าครุภัณฑ์ 55,200 0 55,200

งบเงินอุดหนุน 0 1,760,000 1,760,000

    เงินอุดหนุน 0 1,760,000 1,760,000

                                             รวม 3,119,360 2,854,442 5,973,802

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 1,184,400 1,184,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,184,400 1,184,400

งบดําเนินงาน 2,595,000 2,595,000

    ค่าตอบแทน 328,000 328,000

    ค่าใช้สอย 2,017,000 2,017,000

    ค่าวัสดุ 250,000 250,000

งบลงทุน 108,230 108,230

    ค่าครุภัณฑ์ 108,230 108,230

งบเงินอุดหนุน 120,000 120,000

    เงินอุดหนุน 120,000 120,000

                                             รวม 4,007,630 4,007,630
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 0 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 0 50,000 50,000

งบลงทุน 700 0 700

    ค่าครุภัณฑ์ 700 0 700

                                             รวม 700 50,000 50,700

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รวม

งบดําเนินงาน 390,000 0 0 0 390,000

    ค่าใช้สอย 50,000 0 0 0 50,000

    ค่าวัสดุ 330,000 0 0 0 330,000

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 0 0 0 10,000

งบลงทุน 0 826,700 1,570,000 408,000 2,804,700

    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 8,000 8,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 826,700 1,570,000 400,000 2,796,700

                                             รวม 390,000 826,700 1,570,000 408,000 3,194,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 300,000 300,000

    ค่าใช้สอย 300,000 300,000

                                             รวม 300,000 300,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 300,000 350,000 650,000

    ค่าใช้สอย 280,000 350,000 630,000

    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

                                             รวม 300,000 350,000 650,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รวม

งบบุคลากร 1,907,880 1,907,880

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,907,880 1,907,880

งบดําเนินงาน 2,150,000 2,150,000

    ค่าตอบแทน 364,000 364,000

    ค่าใช้สอย 1,236,000 1,236,000

    ค่าวัสดุ 550,000 550,000

งบลงทุน 700 700

    ค่าครุภัณฑ์ 700 700

                                             รวม 4,058,580 4,058,580

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000

    ค่าวัสดุ 40,000 40,000

                                             รวม 40,000 40,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,033,993 5,033,993

    งบกลาง 5,033,993 5,033,993

                                             รวม 5,033,993 5,033,993
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ยอดรวม

16,393,020

100,000

5,973,802

4,007,630

50,700

3,194,700

300,000

650,000

4,058,580

40,000

5,033,993

39,802,425

ยอดรวม

0

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

ตําแหน่ง ผู้วา่ราชการจงัหวดันราธวิาส

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

เห็นชอบ

(นายรงัสฤษฎ์  ราชมุกดา)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลยี�งอ

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

ประกาศ ณ วนัที� ......................................................................

ข้อ 6. ใหน้ายกเทศมนตรีตําบลยี�งอปฏิบตัิการเบิกจา่ยเงินงบประมาณที�ได้รบัอนุมตัิใหเ้ป็นไปตามระเบียบการเบิก
จา่ยเงินของเทศบาลตําบล

ข้อ 7. ใหน้ายกเทศมนตรีตําบลยี�งอมีหน้าที�รกัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัินี�

งบประมาณรายจ่ายท ั�งสิ�น

ข้อ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได้ เป็นจาํนวนรวมท ั�งสิ�น 0 บาท ดงันี�

งบ

รวมรายจ่าย

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

ด้านการดําเนินงานอื�น

แผนงานงบกลาง

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ด้านบริหารท ั�วไป

แผนงานบรหิารงานท ั�วไป

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ด้านบริการชุมชนและสงัคม

แผนงานการศึกษา

ข้อ 3. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจาํนวนรวมท ั�งสิ�น 39,802,425 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั�วไป จา่ยจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอุดหนุนท ั�วไป เป็น
จาํนวนรวมท ั�งสิ�น 39,802,425 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงันี�

แผนงาน

พระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิ�มเติมถงึฉบบัที� 14 พ.ศ.2562 มาตรา 62 จงึตราเทศบญัญตัิขึ�นไวโ้ดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตําบลยี�งอ และโดยความเห็นชอบของผู้วา่ราชการจงัหวดันราธวิาส

ข้อ 1. เทศบญัญตัิ นี�เรียกวา่ เทศบญัญตัิงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบญัญตัิ นี�ใหใ้ช้บงัคบัต ั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

เทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลยี�งอ

อําเภอยี�งอ  จงัหวดันราธิวาส

โดยที�เป็นการสมควรตั�งงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศยัอาํนาจตามความใน
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลยี่งอ
อําเภอ ยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 138,900.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 446,990.07 461,681.16 475,761.16 450,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 12,778.34 8,343.75 9,057.48 13,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีป้าย 14,052.00 18,110.00 15,709.00 16,000.00 25.00 % 20,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 473,820.41 488,134.91 500,527.64 479,000.00 158,900.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,061.00 1,557.00 740.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 73,020.00 71,400.00 70,050.00 75,000.00 0.00 % 75,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,590.00 2,020.00 2,700.00 3,000.00 16.67 % 3,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 4,500.00 2,500.00 5,250.00 5,000.00 20.00 % 6,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 37,110.00 7,800.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 5,300.00 6,300.00 4,000.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่เกิน 200 ตาราง
เมตร

2,000.00 3,400.00 2,400.00 0.00 100.00 % 2,200.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 608.00 0.00 200.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 89,079.00 124,287.00 93,140.00 107,100.00 102,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 307,580.00 323,180.00 305,800.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ดอกเบีย 250,506.13 208,183.42 149,599.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 558,086.13 531,363.42 455,399.00 420,000.00 420,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 4,600.00 5,300.00 1,500.00 5,000.00 -100.00 % 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 3,520.00 7,980.00 52,330.00 50,000.00 300.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 8,120.00 13,280.00 53,830.00 55,000.00 200,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 163,300.00 0.00 1,900.00 0.00 100.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 163,300.00 0.00 1,900.00 0.00 500.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 598,782.53 233,776.87 163,482.40 250,000.00 -34.80 % 163,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 14,349,026.84 14,693,654.35 15,052,394.73 15,000,000.00 13.33 % 17,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,141,398.96 1,124,033.14 1,201,370.07 1,200,000.00 4.17 % 1,250,000.00

     ภาษีสุรา 636,778.75 654,033.55 0.00 655,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,369,716.37 1,576,163.29 2,513,129.20 1,700,000.00 76.47 % 3,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 7,596.30 32,435.60 28,842.47 32,000.00 -6.25 % 30,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 28,007.92 20,328.79 19,620.15 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 3,990.00 4,747.00 4,694.00 3,000.00 33.33 % 4,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 19.40 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,135,317.07 18,339,172.59 18,983,533.02 18,860,000.00 21,467,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 8,953,568.00 14,387,488.00 14,407,046.00 18,080,408.00 2.84 % 18,593,525.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,953,568.00 14,387,488.00 14,407,046.00 18,080,408.00 18,593,525.00

รวมทุกหมวด 28,381,290.61 33,883,725.92 34,495,375.66 38,001,508.00 40,942,625.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลยี่งอ

อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,942,625   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 158,900 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 138,900 บาท
- ประมาณการรับขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ
.ศ. 2562
ภาษีป้าย จํานวน 20,000 บาท
- ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้
ประเภทนี้ได้เพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 102,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 75,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 3,500 บาท
- ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้
ประเภทนี้ได้เพิ่มขึ้น
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
- ประมาณการรับเนื่องจากมีการจัดเก็บรายได้ประเภทนี้
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 6,000 บาท
- ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้
ประเภทนี้ได้เพิ่มขึ้น
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 5,000 บาท
- ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้
ประเภทนี้ได้เพิ่มขึ้น
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 2,200 บาท

- ประมาณการรับเนื่องจากมีการจัดเก็บรายได้ประเภทนี้
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 420,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 300,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว
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ดอกเบี้ย จํานวน 120,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 200,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 200,000 บาท
- ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้
ประเภทนี้ได้เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทุน รวม 500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 500 บาท
- ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้
ประเภทนี้ได้เพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,467,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 163,000 บาท
- ประมาณการตํ่ากว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้
ประเภทนี้ลดลง
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 17,000,000 บาท
- ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้
ประเภทนี้เพิ่มขึ้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,250,000 บาท
- ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้
ประเภทนี้เพิ่มขึ้น
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,000,000 บาท
- ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้
ประเภทนี้เพิ่มขึ้น
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 30,000 บาท
- ประมาณการตํ่ากว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้
ประเภทนี้ลดลง
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 20,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 4,000 บาท
- ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้
ประเภทนี้เพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,593,525 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 18,593,525 บาท

- ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้
ประเภทนี้เพิ่มขึ้น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 688,174.84 695,520 695,520 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 120,000 118,548.39 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 118,548.39 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 198,720 189,060 143,520 198,720 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,490,400 1,490,400 1,490,400 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,604,731.62 2,569,440 2,624,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,943,860 2,065,860 2,175,560 2,581,864 71.69 % 4,432,680

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 152,680 142,080 316,000 366,600 49.2 % 546,960

เงินประจําตําแหน่ง 190,800 204,000 204,000 204,000 29.41 % 264,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 626,220 645,900 677,740 702,600 -33.69 % 465,900

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 4,440 4,440 76,440 76,440 -31.4 % 52,440

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 525,774.19 409,354.84 540,000 540,000 60 % 864,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลยี่งอ
อําเภอยี่งอ    จังหวัดนราธิวาส
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 58,419.35 45,483.87 180,000 100,000 -4 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,502,193.54 3,517,118.71 4,169,740 4,571,504 6,721,980

รวมงบบุคลากร 6,126,833.54 6,121,850.33 6,739,180 7,196,144 9,346,620

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 383,709.68 87,200 205,000 53.66 % 315,000

ค่าเบี้ยประชุม 1,625 2,437.5 3,625 4,000 0 % 4,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11,220 8,700 8,700 3,600 455.56 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 17,703 87,539 41,328.25 96,000 0 % 96,000

รวมค่าตอบแทน 30,548 482,386.18 140,853.25 308,600 435,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,985,919.8 1,964,207.74 2,263,645.05 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 2,346,000 -0.38 % 2,337,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 27,640 27,335 17,785 40,000 0 % 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับเสด็จ 66,135 83,038 62,610 167,000 -58.08 % 70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 427,695 261,474.4 289,491.1 325,000 -7.69 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 0 76,000 360.53 % 350,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีนาถ

6,320 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ

19,300 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 14,995.7 19,150 9,600 10,000 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
ชุมชน 
ผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา กลุ่มอาชีพ และ
สมาชิกชุมชน

0 150,000 0 0 0 % 0

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

436,000 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งาน 0 0 297,300 300,000 0 % 300,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

0 0 50,000 0 100 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น

0 0 0 15,000 233.33 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 208,382.21 278,133.14 217,507.75 260,000 15.38 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 3,192,387.71 2,783,338.28 3,207,938.9 3,559,000 3,817,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 41,378 117,812.5 98,846 80,000 0 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,160 5,635 2,568 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 26,332 7,051 23,786 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 85,940 130,600 0 150,000 0 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 193,773.55 204,422.17 176,533.7 200,000 0 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 12,250 9,790 8,060 24,000 -58.33 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,170 49,140 70,000 70,000 0 % 70,000

วัสดุอื่น 560 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 373,563.55 524,450.67 379,793.7 574,000 540,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 383,012.54 339,993.44 352,625.9 410,000 9.76 % 450,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 51,786.47 74,324.83 116,223.42 190,000 -21.05 % 150,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 62,751.1 71,376.37 69,084.06 80,000 0 % 80,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 23,350 7,252 13,079 30,000 -33.33 % 20,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 58,036.8 51,659.6 51,455.3 78,000 0 % 78,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 578,936.91 544,606.24 602,467.68 788,000 778,000

รวมงบดําเนินงาน 4,175,436.17 4,334,781.37 4,331,053.53 5,229,600 5,570,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้บุนวมพร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ จํานวน 
50 ตัว 0 0 50,000 0 0 % 0

เก้าอี้เบาะหนังหมุนได้มีพนักพิง จํานวน 
1 ตัว 0 0 3,000 0 0 % 0

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

ฉากกั้นห้อง(Partition) จํานวน 28 
แผ่น 0 0 0 124,000 -100 % 0

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

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 0 0 0 100 % 14,000

โต๊ะทํางานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 
จํานวน 1 ตัว 0 0 5,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

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

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 
32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 0 0 8,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทํานํ้าเย็น แบบต่อท่อ 0 0 0 0 100 % 13,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 0 7,900 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 0 16,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 2 เครื่อง 0 0 32,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 
หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 7,900 -100 % 0

เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 20,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 
1 เครื่อง 0 0 0 2,500 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 
2 เครื่อง 0 0 5,600 0 0 % 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,500 31,900 115,800 170,400 27,400

รวมงบลงทุน 23,500 31,900 115,800 170,400 27,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 13,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 0 0 0 13,000 53.85 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 13,000 0 0 13,000 20,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 13,000 0 0 13,000 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29,000 30,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 39,000 30,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 39,000 30,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 10,377,769.71 10,518,531.7 11,186,033.53 12,609,144 14,964,020

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 10,800 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 29,782 20,100 12,334 30,000 -16.67 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 40,582 20,100 12,334 30,000 25,000

รวมงบดําเนินงาน 40,582 20,100 12,334 30,000 25,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 40,582 20,100 12,334 30,000 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,333,969.68 1,384,920 1,458,760 1,545,540 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 29,400 44,280 153,600 180,360 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 60,000 60,000 60,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 324,000 324,000 324,000 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 108,000 60,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,765,369.68 1,849,200 2,104,360 2,169,900 0

รวมงบบุคลากร 1,765,369.68 1,849,200 2,104,360 2,169,900 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 210,000 42,000 140,000 94.29 % 272,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 108,000 112,500 114,000 114,000 47.37 % 168,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 38,000 9,000 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 146,000 331,500 156,000 289,000 470,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 171,700 201,050 191,100 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 317,800 8.87 % 346,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 520 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 99,294 230,089.44 82,636 140,000 0 % 140,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 36,420 255,100 -21.6 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 16,568.31 69,294.54 26,373.62 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 288,082.31 500,433.98 336,529.62 757,900 721,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 60,715 60,785.05 63,157 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 4,500 28,604.23 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 49,484.83 37,628.9 34,238.8 45,000 -33.33 % 30,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,250 69,925 61,630 70,000 0 % 70,000

วัสดุอื่น 2,160 3,854 2,009 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 171,229.83 188,312.95 201,259.03 220,000 205,000

รวมงบดําเนินงาน 605,312.14 1,020,246.93 693,788.65 1,266,900 1,396,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สําหรับผู้มาติดต่อราชการ จํานวน 
4 ตัว 0 4,000 0 0 0 % 0

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

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

โต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด 0 7,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0 0 0 0 100 % 7,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)

0 0 26,500 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 32,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 
หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 7,900 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 
2 เครื่อง 0 0 0 5,000 -100 % 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 0 0 0 0 100 % 700

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,200 11,000 33,500 44,900 8,000

รวมงบลงทุน 3,200 11,000 33,500 44,900 8,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,373,881.82 2,880,446.93 2,831,648.65 3,481,700 1,404,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,792,233.53 13,419,078.63 14,030,016.18 16,120,844 16,393,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 7,800 9,900 16,580 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 7,800 9,900 16,580 30,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 7,800 9,900 16,580 30,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
มือถือ 5 วัตต์ จํานวน 3 เครื่อง 0 0 0 36,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 36,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 36,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 7,800 9,900 16,580 66,000 20,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมประชาชนเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 52,450 53,000 -43.4 % 30,000

โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนหรือ
ฝึกความพร้อมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

49,989.9 164,345.8 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 49,989.9 164,345.8 52,450 53,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 6,420 36,950 50,000 13,000 284.62 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 6,420 36,950 50,000 13,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 56,409.9 201,295.8 102,450 66,000 80,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 56,409.9 201,295.8 102,450 66,000 80,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 64,209.9 211,195.8 119,030 132,000 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 367,280 701,560 751,740 855,655 40.02 % 1,198,080

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 28,080 76,080 100,080 0 % 100,080

เงินประจําตําแหน่ง 7,000 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000

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

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 108,000 60,000 -40 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 734,280 1,131,640 1,301,820 1,399,735 1,718,160

รวมงบบุคลากร 734,280 1,131,640 1,301,820 1,399,735 1,718,160

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 150,000 30,000 84,000 28.57 % 108,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 42,000 42,000 62,000 16.13 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,000 1,200 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 6,000 193,200 72,000 171,000 200,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 495,000 495,000 495,000 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 678,000 12.98 % 766,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 19,167 0 0 15,000 33.33 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 25,100 38,610 37,992 60,000 0 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่เด็ก
และเยาวชนช่วงปิดเทอม(English 
Summer Camp ) 0 78,650 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 67,694 97,913 104,305 160,000 -25 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 606,961 710,173 637,297 913,000 966,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,783 19,268 16,470 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,101 21,320 15,217 35,000 -14.29 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,036 7,599.45 8,457.2 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,310 27,020 41,620 90,000 -44.44 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,750 47,388 6,960 40,000 -25 % 30,000

วัสดุอื่น 33,335 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 76,315 122,595.45 88,724.2 220,000 180,000

รวมงบดําเนินงาน 689,276 1,025,968.45 798,021.2 1,304,000 1,346,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

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

เก้าอี้สําหรับผู้มาติดต่อราชการ จํานวน 
2 ตัว 0 0 3,000 0 0 % 0

เก้าอี้สําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 2 
ตัว 0 0 0 6,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
ติดผนัง ขนาด 18,000 BTU จํานวน 2 
เครื่อง

0 0 0 42,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ตู้วางหนังสือ 0 0 0 0 100 % 5,000

ตู้เหล็ก 0 0 0 0 100 % 5,500

ตู้เหล็ก ขนาด 4 ชั้น จํานวน 1 ใบ 0 0 0 5,500 -100 % 0

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

พัดลมตั้งพื้น 0 0 0 0 100 % 4,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 0 0 100 % 27,700

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 13,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 1 เครื่อง 13,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 1 
เครื่อง 0 0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง 0 0 16,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง 0 7,500 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 
1 เครื่อง 0 0 2,800 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 13,000 11,500 32,800 88,000 55,200

รวมงบลงทุน 13,000 11,500 32,800 88,000 55,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,436,556 2,169,108.45 2,132,641.2 2,791,735 3,119,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 136,500 146,430 0 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน 0 0 80,000 80,000 0 % 80,000

โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนด้าน
จินตคณิต 0 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่เด็ก
และเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน (English 
Summer Camp)

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

รวมค่าใช้สอย 136,500 146,430 179,000 205,000 210,000

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 553,843.68 760,713.96 713,246.56 906,808 -2.47 % 884,442

รวมค่าวัสดุ 553,843.68 760,713.96 713,246.56 906,808 884,442

รวมงบดําเนินงาน 690,343.68 907,143.96 892,246.56 1,111,808 1,094,442

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,831,960 1,750,000 1,757,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านยี่งอตามโครงการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านยี่งอตามโครงการ
อาหารกลางวัน 0 0 0 1,784,000 -2.47 % 1,740,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 229,840 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,061,800 1,750,000 1,757,000 1,804,000 1,760,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,061,800 1,750,000 1,757,000 1,804,000 1,760,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,752,143.68 2,657,143.96 2,649,246.56 2,915,808 2,854,442

รวมแผนงานการศึกษา 4,188,699.68 4,826,252.41 4,781,887.76 5,707,543 5,973,802

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 383,160 385,980 409,440 489,225 65.96 % 811,920

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,480 24,480 48,480 72,480 0 % 72,480

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000

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

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 72,000 40,000 -40 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 689,640 692,460 787,920 877,705 1,184,400

รวมงบบุคลากร 689,640 692,460 787,920 877,705 1,184,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 90,000 18,000 56,000 285.71 % 216,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24,840 24,360 24,600 65,000 -53.85 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 42,000 42,000 57,000 26.32 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,740 6,140 8,540 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 70,580 162,500 93,140 188,000 328,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,126,000 1,215,500 1,378,000 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 1,712,000 0 % 1,712,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 4,320 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 32,315 500 21,540 60,000 0 % 60,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสาธารณสุขสัญจร 0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการอาหารปลอดภัย 0 27,300 0 40,000 0 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 19,688.87 25,247.68 47,116.56 228,056 -34.23 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 1,178,003.87 1,268,547.68 1,450,976.56 2,135,056 2,017,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,190 9,704 8,048 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,476.65 57,300 70,800 150,000 0 % 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 40,720 28,960 27,920 30,000 0 % 30,000

วัสดุการเกษตร 2,580 3,300 5,880 20,000 -50 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,259 4,726 8,695 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,470 11,835 2,580 30,000 0 % 30,000

วัสดุสนาม 0 7,800 0 10,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 79,695.65 123,625 123,923 310,000 250,000

รวมงบดําเนินงาน 1,328,279.52 1,554,672.68 1,668,039.56 2,633,056 2,595,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้เบาะหนังหมุนได้มีพนักพิง จํานวน 
2 ตัว 0 0 6,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เก้าอี้สําหรับผู้มาติดต่อราชการ จํานวน 
4 ตัว 4,000 0 0 0 0 % 0

เก้าอี้สําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 1 
ตัว 0 0 0 3,000 -100 % 0

เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา จํานวน 
1 เครื่่อง 0 0 0 6,290 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 0 0 0 0 100 % 40,200

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 
ตัว 0 0 0 4,000 -100 % 0

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

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กระบะพ่วงข้างรถจักรยานยนต์พร้อม
อุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 25,000

รถจักรยานยนต์ 0 0 0 0 100 % 40,800

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซี
ซี พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จํานวน 1 คัน

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

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง 58,800 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 
จํานวน 1 ชุด 0 5,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องชั่งนํ้าหนักแบบดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 1,530

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

พัดลมตั้งพื้น จํานวน 1 ตัว 0 0 2,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 
1 เครื่อง

0 16,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 7,900 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 
1 เครื่อง 0 0 0 2,500 -100 % 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 0 0 0 0 100 % 700

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 17,651.2 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 80,451.2 21,000 10,000 1,039,690 108,230

รวมงบลงทุน 80,451.2 21,000 10,000 1,039,690 108,230

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 120,000 0 % 120,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 45,000 0 120,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 45,000 0 120,000 120,000 120,000

รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 0 120,000 120,000 120,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,143,370.72 2,268,132.68 2,585,959.56 4,670,451 4,007,630

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,143,370.72 2,268,132.68 2,585,959.56 4,670,451 4,007,630
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 0 0 0 0 100 % 700

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 700

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 700

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 700

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสานใจสายใยผู้สูงอายุ 0 0 0 40,000 25 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 40,000 50,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 40,000 50,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 40,000 50,700
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

29,310 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 29,310 0 0 80,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 90,260 68,360 200,143 150,000 0 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 83,763.8 96,786.1 103,478.4 150,000 0 % 150,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 22,790 26,510 13,890 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 196,813.8 191,656.1 317,511.4 330,000 330,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 10,000

รวมงบดําเนินงาน 226,123.8 191,656.1 317,511.4 410,000 390,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 226,123.8 191,656.1 317,511.4 410,000 390,000

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าถนน
เทศบาล 10 0 0 0 0 100 % 350,000

โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าถนน
เทศบาล 4 360,600 0 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าท่อกลม 
(ถนนมณีชยางกูร) 0 0 0 0 100 % 476,700

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมคูระบายนํ้าชุมชนบูแม 0 0 558,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างฝาคูระบายนํ้าพร้อม
ทางเท้าถนนเทศบาล 4 0 800,000 0 0 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนนในเขตเทศบาล 0 0 0 900,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรในเขต
เทศบาล 0 1,198,000 1,470,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 360,600 1,998,000 2,028,000 900,000 826,700

รวมงบลงทุน 360,600 1,998,000 2,028,000 900,000 826,700

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 257,740 0 0 0 0 % 0

อุดหนุนขยายเขตประปา 0 0 0 491,051 -100 % 0

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า 0 0 0 109,378 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 257,740 0 0 600,429 0

รวมงบเงินอุดหนุน 257,740 0 0 600,429 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 618,340 1,998,000 2,028,000 1,500,429 826,700
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งานสวนสาธารณะ

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น 0 0 0 0 100 % 1,570,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 1,570,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 1,570,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 0 1,570,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เครื่อง GPS สําหรับติดรถยนต์ 0 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบนํ้าแบบใช้นํ้ามัน จํานวน 1 
เครื่อง 0 0 4,990 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 
เครื่อง 9,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,500 0 4,990 0 8,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรั้วกําแพงที่ทิ้งขยะ 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ 0 50,000 250,000 250,000 -20 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 50,000 250,000 250,000 400,000

รวมงบลงทุน 9,500 50,000 254,990 250,000 408,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 9,500 50,000 254,990 250,000 408,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 853,963.8 2,239,656.1 2,600,501.4 2,160,429 3,194,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการจัดการขยะชุมชน 0 53,390 35,900 50,000 0 % 50,000

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

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 29,940 30,000 0 % 30,000

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

โครงการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้และยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 0 150,000 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 0 90,538 0 60,000 0 % 60,000

โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 15,000 20,000 20,000 50,000 0 % 50,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน 9,700 27,200 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 74,690 341,128 85,840 300,000 300,000

รวมงบดําเนินงาน 74,690 341,128 85,840 300,000 300,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 74,690 341,128 85,840 300,000 300,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 74,690 341,128 85,840 300,000 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
เทศบาลสัมพันธ์ 103,365 149,340 178,960 160,000 12.5 % 180,000

โครงการฝึกทักษะกีฬาสําหรับเด็กและ
เยาวชน 0 0 0 40,000 25 % 50,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา 5,200 16,200 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 108,565 165,540 178,960 250,000 280,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 22,150 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 22,150 0 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 108,565 187,690 178,960 270,000 300,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 108,565 187,690 178,960 270,000 300,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา 0 0 4,880 20,000 -50 % 10,000

โครงการบรรยายธรรม 0 0 0 20,000 100 % 40,000

โครงการประกวดขนมพื้นบ้าน-อาหาร
พื้นถิ่นสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองยี่
งอ

0 0 0 0 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 51,100 31,250 47,700 150,000 33.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 51,100 31,250 52,580 190,000 350,000

รวมงบดําเนินงาน 51,100 31,250 52,580 190,000 350,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

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

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 81,100 61,250 52,580 190,000 350,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 189,665 248,940 231,540 460,000 650,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 369,180 379,320 399,360 453,340 77.64 % 805,320

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 30,433.55 57,120 58,560 82,560 0 % 82,560

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 864,000 864,000 864,000 864,000 0 % 864,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 96,000 96,000 288,000 160,000 -40 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,401,613.55 1,438,440 1,651,920 1,619,900 1,907,880

รวมงบบุคลากร 1,401,613.55 1,438,440 1,651,920 1,619,900 1,907,880
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 270,000 54,000 188,000 34.04 % 252,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 42,000 42,000 44,500 61.8 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 22,800 20,480 14,760 35,000 0 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 58,800 332,480 110,760 277,500 364,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 495,555 596,883 677,232 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 756,000 4.63 % 791,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 513 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 35,134 24,020 21,382 55,000 -27.27 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 129,536.21 198,035.4 396,385.8 520,000 -23.08 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 660,738.21 818,938.4 1,094,999.8 1,336,000 1,236,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,040 11,953 14,805 27,000 -25.93 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 149,800 127,713 101,395 150,000 0 % 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 149,758 182,835 189,213 458,000 -56.33 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 49,800 3,300 22,400 20,000 150 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 44,924.63 46,722.7 42,921.5 42,000 19.05 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 40,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 17,158 28,440 27,600 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,775 18,587 17,124 15,000 100 % 30,000

วัสดุอื่น 9,800 14,700 7,200 3,000 233.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 446,055.63 434,250.7 422,658.5 785,000 550,000

รวมงบดําเนินงาน 1,165,593.84 1,585,669.1 1,628,418.3 2,398,500 2,150,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้เบาะหนังหมุนได้มีพนักพิง 0 0 0 3,000 -100 % 0

เครื่องตัดสติกเกอร์ จํานวน 1 เครื่อง 0 28,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 0 4,000 -100 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว 0 0 0 2,650 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

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

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถเข็นสําหรับงานก่อสร้าง จํานวน 2 
คัน 0 0 2,780 2,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมอาร์กอน จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 19,400 -100 % 0

แท่นตัดไฟเบอร์ จํานวน 1 เครื่อง 0 6,750 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง 0 0 7,700 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 53,000 0 0 % 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 0 0 0 0 100 % 700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 43,088.75 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 43,088.75 72,750 63,480 31,850 700

รวมงบลงทุน 43,088.75 72,750 63,480 31,850 700

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,610,296.14 3,096,859.1 3,343,818.3 4,050,250 4,058,580

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,610,296.14 3,096,859.1 3,343,818.3 4,050,250 4,058,580

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 49,500 67,000 38,650 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 49,500 67,000 38,650 30,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 49,500 67,000 38,650 30,000 40,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 49,500 67,000 38,650 30,000 40,000

รวมแผนงานการเกษตร 49,500 67,000 38,650 30,000 40,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:34:43 หน้า : 28/30
Page 45

Page 45



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบนํ้า (ตลาดสด) จํานวน 1 
เครื่อง 5,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 5,000 0 0 0 0

รวมงานตลาดสด 5,000 0 0 0 0

รวมแผนงานการพาณิชย์ 5,000 0 0 0 0

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 143,210 106,742 126,000 126,000 0 % 126,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 5,522 -8.73 % 5,040

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 2,362,700 2,311,500 2,420,400 14.87 % 2,780,400

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 688,800 736,000 768,000 11.25 % 854,400

สํารองจ่าย 0 185,800 281,158 194,478 2.84 % 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 370,952.61 260,799.5 336,495.1 0 0 % 0

ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ 0 0 0 3,900 0 % 3,900

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 0 250,000 -20 % 200,000

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 0 0 0 33,269 12.19 % 37,323

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 0 0 0 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 346,664.2 359,260 384,562 398,422 12.19 % 446,982

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 0 100 % 249,948

รวมงบกลาง 860,826.81 3,964,101.5 4,175,715.1 4,329,991 5,033,993

รวมงบกลาง 860,826.81 3,964,101.5 4,175,715.1 4,329,991 5,033,993

รวมงบกลาง 860,826.81 3,964,101.5 4,175,715.1 4,329,991 5,033,993

รวมแผนงานงบกลาง 860,826.81 3,964,101.5 4,175,715.1 4,329,991 5,033,993

รวมทุกแผนงาน 23,832,455.58 30,682,344.22 31,992,958.3 38,001,508 39,802,425
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลยี่งอ
อําเภอ ยี่งอ   จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,802,425 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,964,020 บาท

งบบุคลากร รวม 9,346,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีตําบล
ยี่งอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
เงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดฯ)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดฯ)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรีตําบลยี่งอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่ม
เติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดฯ)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรีและ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดฯ)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา
เทศบาล และรองประธานสภาเทศบาลตําบลยี่งอ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดฯ)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,721,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,432,680 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของปลัด
เทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลสังกัดสํานักปลัดเทศบาล
และกองคลัง 
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 2,813,220 บาท , กองคลัง ตั้งไว้ 1,619,460 บาท)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 546,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานตามที่มีระเบียบกฎหมายกําหนด
ให้จ่ายได้ เช่น ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของปลัดเทศบาล เงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ เงินสวัสดิการ
สําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ เป็นต้น 
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 366,600 บาท , กองคลัง ตั้งไว้ 180,360 บาท)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 264,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และ
พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 204,000 บาท , กองคลัง ตั้งไว้ 60,000 บาท)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 465,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีของลูกจ้าง
ประจําเทศบาลตําบลยี่งอ
(สํานักปลัดฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 52,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจําตามที่มีระเบียบกฎหมาย
กําหนดให้จ่ายได้ เช่น  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับการสู้รบ เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานใน
พื้นที่พิเศษ เป็นต้น
(สํานักปลัดฯ)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 864,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง 
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 540,000 บาท , กองคลัง ตั้งไว้ 324,000 บาท)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามที่มีระเบียบกฎหมาย
กําหนดให้จ่ายได้ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินสวัสดิการสําหรับ
การปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ เป็นต้น 
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 60,000 บาท , กองคลัง ตั้งไว้ 36,000 บาท)

งบดําเนินงาน รวม 5,570,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 435,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 315,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี เป็นต้น 
(สํานักปลัดฯ)

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการ
วิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลตําบลยี่งอ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดฯ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ผู้ที่ได้
รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ์และอัตราของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัดฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 96,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามหลัก
เกณฑ์และอัตราของระเบียบกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 3,817,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,337,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร
และเย็บเล่ม ค่าประกันภัย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 และวัน
ที่ 21 มิถุนายน 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และบํารุง
รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดฯ)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดฯ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับเสด็จ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการเกี่ยวกับการรับ
เสด็จ เช่น ค่าจัดทําพานพุ่มรับเสด็จ จัดทําซุ้มรับเสด็จภายในเขต
เทศบาล การประดับตกแต่งธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ประจําพระองค์ พระ
บรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ ไฟตกแต่งและแสงสว่าง และอื่นๆ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัดฯ)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปฝึก
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของผู้บริหารเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาลและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหรือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัดฯ)
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยี่งอตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด เช่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561
(สํานักปลัดฯ)

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ ค่าวัสดุ ค่า
ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดฯ)

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 101 ลําดับ
ที่ 11
(สํานักปลัดฯ)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ ค่าพาหนะ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดฯ)
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 99 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัดฯ)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103 ลําดับ
ที่ 17
(สํานักปลัดฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(สํานักปลัดฯ)

ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ฯลฯ 
(สํานักปลัดฯ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ 
(สํานักปลัดฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ 
(สํานักปลัดฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง นํ้ามัน
เบรก ฯลฯ 
(สํานักปลัดฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ 
(สํานักปลัดฯ)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น กระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กันและสี แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
(สํานักปลัดฯ)

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

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
(สํานักปลัดฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 778,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล หน่วยป้องกันภัย ป้อม
ยาม โรงเก็บรถ สนามกีฬา ตลาดสด และไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกิน 10
 % ของหน่วยจําหน่าย เป็นต้น 
(สํานักปลัดฯ)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้นํ้าประปาของสํานักงานเทศบาลตําบลยี่งอ สนามเด็ก
เล่น สนามกีฬา เป็นต้น 
(สํานักปลัดฯ)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในราชการ
ของเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและสามารถเบิก
จ่ายได้ในรายจ่ายประเภทนี้ 
(สํานักปลัดฯ)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายประเภทนี้ 
(สํานักปลัดฯ)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่า
เทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมทั้งอินเตอร์เน็ตการ์ด และการ
สื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และ
ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
(สํานักปลัดฯ)
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งบลงทุน รวม 27,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 14,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตัว รายละเอียดอื่นๆ
ตามที่เทศบาลกําหนด ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
(สํานักปลัดฯ)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทํานํ้าเย็น แบบต่อท่อ จํานวน 13,400 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก จํานวน 1
 เครื่อง คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561
(สํานักปลัดฯ)

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างเหมาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดฯ)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล เป็นการทบทวนหรือการแก้ไข เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง แผน
พัฒนา เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ ค่าวัสดุ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 99 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัดฯ)

งานบริหารงานคลัง รวม 1,404,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,396,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 470,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 272,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการผู้
รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของ
เทศบาล เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
(กองคลัง)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ผู้ที่ได้
รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ์และอัตราของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามหลัก
เกณฑ์และอัตราของระเบียบกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 721,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 346,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร
และเย็บเล่ม ค่าประกันภัย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 และวัน
ที่ 21 มิถุนายน 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และบํารุง
รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปฝึก
อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวม
ทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาลและมีสิทธิเบิก
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหรือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองคลัง)
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการสํารวจ
ข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29
 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 100 ลําดับที่ 6
(กองคลัง)

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

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ฯลฯ
(กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง นํ้ามัน
เบรก ฯลฯ
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ
(กองคลัง)

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

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

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 7,300 บาท
- เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอ
ภาพ 1366 X 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561
(กองคลัง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

- เพื่อจัดอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีนาคม 2562
(กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ
(สํานักปลัดฯ)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมประชาชนเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 76 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัดฯ)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น สายดับเพลิง เคมีดับเพลิง ฯลฯ
(สํานักปลัดฯ)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,119,360 บาท

งบบุคลากร รวม 1,718,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,718,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,198,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานเทศบาล
(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานตามที่มีระเบียบกฎหมายกําหนด
ให้จ่ายได้ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้
รบ เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่
พิเศษ เป็นต้น
(กองการศึกษา)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด
(กองการศึกษา)

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

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามที่มีระเบียบกฎหมาย
กําหนดให้จ่ายได้ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินสวัสดิการสําหรับ
การปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ เป็นต้น
(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 1,346,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ เป็นต้น
(กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ผู้ที่ได้
รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ์และอัตราของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(กองการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามหลัก
เกณฑ์และอัตราของระเบียบกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 966,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 766,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร
และเย็บเล่ม ค่าประกันภัย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 และวัน
ที่ 21 มิถุนายน 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และบํารุง
รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(กองการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(กองการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปฝึก
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่
ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาลและมีสิทธิเบิกค่าใช้
จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ
 ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่า
ลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหรือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ฯลฯ
(กองการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ
(กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ
(กองการศึกษา)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ
(กองการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ผ้า
ใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ
(กองการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น กระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กันและสี แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
(กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ
(กองการศึกษา)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
(กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 55,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้วางหนังสือ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อตู้วางหนังสือทําด้วยไม้ ขนาดความกว้าง 1.2 เมตร ความ
สูง 1.8 เมตร มีช่องวางหนังสือไม่น้อยกว่า 10 ช่อง จํานวน 1 ตู้ ราย
ละเอียดอื่นๆตามที่เทศบาลกําหนด ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
(กองการศึกษา)

ตู้เหล็ก จํานวน 5,500 บาท
- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ คุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561
(กองการศึกษา)

พัดลมตั้งพื้น จํานวน 4,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 2 ตัว ราย
ละเอียดอื่นๆตามที่เทศบาลกําหนด ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
(กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 27,700 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 2,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561
(กองการศึกษา)
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จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 13,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100
 นิ้ว จํานวน 1 จอ คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561
(กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,854,442 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,094,442 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชา
ติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 78 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 92 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษา)

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่เด็กและเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน 
(English Summer Camp)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่
เด็กและเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน (English Summer Camp) เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่า
พาหนะ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 62 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 884,442 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 884,442 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนบ้านยี่งอ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561
(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,760,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,760,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านยี่งอตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ โรงเรียนบ้านยี่งอ ประจําปี 2563 ให้กับโรงเรียนบ้านยี่งอ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 92 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านยี่งอตามโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 1,740,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านยี่งอ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รวมถึงหนังสือสั่ง
การอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 60 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,007,630 บาท

งบบุคลากร รวม 1,184,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,184,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 811,920 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานเทศบาล
(กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานตามที่มีระเบียบกฎหมายกําหนด
ให้จ่ายได้ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้
รบ เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่
พิเศษ เป็นต้น
(กองสาธารณสุขฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด
(กองสาธารณสุขฯ)

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

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามที่มีระเบียบกฎหมาย
กําหนดให้จ่ายได้ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินสวัสดิการสําหรับ
การปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ เป็นต้น
(กองสาธารณสุขฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 2,595,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 328,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ ค่าป่วยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น เป็นต้น
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ผู้ที่ได้
รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ์และอัตราของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(กองสาธารณสุขฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามหลัก
เกณฑ์และอัตราของระเบียบกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 2,017,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,712,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร
และเย็บเล่ม ค่าประกันภัย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 และวัน
ที่ 21 มิถุนายน 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และบํารุง
รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(กองสาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(กองสาธารณสุขฯ)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปฝึก
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่
ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาลและมีสิทธิเบิกค่าใช้
จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ
 ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่า
ลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหรือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ (อ
สม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 64 ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาหารปลอดภัย เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่า
พาหนะ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 64 ลําดับที่ 1
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง นํ้ามัน
เบรก ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่จําเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน  เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สําลี ผ้าพันแผล ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน
(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น กระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กันและสี แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

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

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
(กองสาธารณสุขฯ)

งบลงทุน รวม 108,230 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 108,230 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 40,200 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตํ่า
กว่า 30,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561
(กองสาธารณสุขฯ)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
กระบะพ่วงข้างรถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อกระบะพ่วงข้างรถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 คัน 
- ขนาด 1.00 X 1.20 เมตร หรือมากกว่า 
- ทําด้วยโครงเหล็กมีหลังคาผ้าใบ 
- พื้นทําด้วยไม้เนื้อแข็ง 
- ติดตั้งอุปกรณ์ตามรายละเอียดประมาณการ
รายละเอียดอื่นๆตามที่เทศบาลกําหนด ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(กองสาธารณสุขฯ)

รถจักรยานยนต์ จํานวน 40,800 บาท
- เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 1
 คัน คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561
(กองสาธารณสุขฯ)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องชั่งนํ้าหนักแบบดิจิตอล จํานวน 1,530 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องชั่งนํ้าหนักแบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 
- หน้าจอ LED แสดงผลเมื่อขึ้นชั่ง 
- เครื่องชั่งรับนํ้าหนักได้มากที่สุด 150 KG. 
- มีหน่วยนํ้าหนักดังนี้ jin/kg/lb 
- ใช้พลังงานจากถ่าน AAA 4 ก้อน 
รายละเอียดอื่นๆตามที่เทศบาลกําหนด ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(กองสาธารณสุขฯ)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

- เพื่อจัดอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีนาคม 2562
(กองสาธารณสุขฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 120,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการชุมชนทั้ง 6 ชุมชนๆ
ละ 20,000.00 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 65 ลําดับที่ 6
(กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 700 บาท

งบลงทุน รวม 700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท
- เพื่อจัดอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีนาคม 2562
(กองการศึกษา)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสานใจสายใยผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสานใจสายใยผู้สูง
อายุ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 66 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 390,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่า
วัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 ลําดับที่ 1
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จากการใช้บริการ GPS 
ติดรถยนต์บรรทุกขยะ
(กองสาธารณสุขฯ)

งานไฟฟ้าถนน รวม 826,700 บาท
งบลงทุน รวม 826,700 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 826,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าถนนเทศบาล 10 จํานวน 350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างดําเนินโครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าถนน
เทศบาล 10 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 73.00 ม
. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 58 ลําดับ
ที่ 32
(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าท่อกลม (ถนนมณีชยางกูร) จํานวน 476,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างดําเนินโครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าท่อกลม (ถนน
มณีชยางกูร) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 342.00
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 58 ลําดับ
ที่ 34
(กองช่าง)

งานสวนสาธารณะ รวม 1,570,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,570,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,570,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น จํานวน 1,570,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น โดยการปรับปรุง
พื้นที่ ก่อสร้างรั้วสแตนเลสความยาวไม่น้อยกว่า 101.00 เมตร พร้อมติด
ตั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กและอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 68 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 408,000 บาท
งบลงทุน รวม 408,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เครื่อง GPS สําหรับติดรถยนต์ จํานวน 8,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่อง GPS สําหรับติดรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 80-5969 จํานวน 1 เครื่อง 
- สามารถดูข้อมูลรถแบบเรียลไทม์ เห็นรถเลื่อนไปบนถนนโดยดูได้จาก
คอมพิวเตอร์และบนโทรศัพท์มือถือ 
- สามารถดูเส้นทางการขับรถย้อนหลัง 
- รองรับทุกคลื่นความถี่โทรศัพท์ 
- แบตเตอร์รี่สํารองขนาด 150 mAh 
- GPS Chip : UBLOX7020 หรือสูงกว่า 
- GPS sensitivity : -162 Db หรือสูงกว่า 
- สามารถต่อไฟจากแบตเตอร์รี่ภายในรถยนต์ 12-24 Vdc 
รายละเอียดอื่นๆตามที่เทศบาลกําหนด ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรั้วกําแพงที่ทิ้งขยะ จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างดําเนินโครงการก่อสร้างรั้วกําแพงที่ทิ้งขยะแบบ
คอนกรีต สูงไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 64.00 เมตร ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 68 ลําดับที่ 9
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างดําเนินโครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ ถนนหิน
คลุก กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 384.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,152.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 85 ลําดับที่ 7
(กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการจัดการขยะชุมชน จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการจัดการขยะ
ชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ ค่าพาหนะ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 87 ลําดับที่ 2
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมป้องกันโรค
ติดต่อ เช่น ค่าวัสดุ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70 ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ของ อปท. พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 รวมถึงหนังสือ
สั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70 ลําดับที่ 5
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคเอดส์ เช่น ค่า
วัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70 ลําดับที่ 6
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา)

โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เช่น ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69 ลําดับที่ 2
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทํา
แผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผน
พัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 รวมถึงหนังสือสั่งการอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ จํานวน 180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
เทศบาลสัมพันธ์ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา)

โครงการฝึกทักษะกีฬาสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกทักษะกีฬาสําหรับเด็ก
และเยาวชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษา)
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
กีฬา เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบา
สเก็ตบอล ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา ฯลฯ
(กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา เช่น ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษา)

โครงการบรรยายธรรม จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบรรยายธรรม เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่า
พาหนะ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96 ลําดับที่ 7
(กองการศึกษา)

โครงการประกวดขนมพื้นบ้าน-อาหารพื้นถิ่นสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองยี่
งอ

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประกวดขนมพื้น
บ้าน-อาหารพื้นถิ่นสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองยี่งอ เช่น ค่าวัสดุ ค่า
ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา)
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โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น เช่น ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,058,580 บาท

งบบุคลากร รวม 1,907,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,907,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 805,320 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานเทศบาล
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 82,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานตามที่มีระเบียบกฎหมายกําหนด
ให้จ่ายได้ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้
รบ เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่
พิเศษ เป็นต้น
(กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 864,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามที่มีระเบียบกฎหมาย
กําหนดให้จ่ายได้ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินสวัสดิการสําหรับ
การปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ เป็นต้น
(กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 2,150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 364,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 252,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ เป็นต้น
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ผู้ที่ได้
รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ์และอัตราของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองช่าง)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามหลัก
เกณฑ์และอัตราของระเบียบกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 1,236,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 791,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร
และเย็บเล่ม ค่าประกันภัย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 และวัน
ที่ 21 มิถุนายน 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และบํารุง
รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปฝึก
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่
ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาลและมีสิทธิเบิกค่าใช้
จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ
 ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่า
ลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหรือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ฯลฯ
(กองช่าง)

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น ไม้ต่างๆ นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง ตะปู ค้อน ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง นํ้ามัน
เบรก ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น กระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กันและสี แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
(กองช่าง)

งบลงทุน รวม 700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท
- เพื่อจัดอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีนาคม 2562
(กองช่าง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ผ้า
ใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ
(กองช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,033,993 บาท

งบกลาง รวม 5,033,993 บาท
งบกลาง รวม 5,033,993 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาลในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างทั้งหมดของ
เทศบาล โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
(สํานักปลัดฯ)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี โดยถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัดฯ)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,780,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 73 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 854,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 73 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา)

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ เป็นต้น โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม รวมถึงหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ จํานวน 3,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนด
(กองคลัง)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้
รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยม
หยุดตรวจ กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกใส่นํ้า เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความ
เร็ว เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
(สํานักปลัดฯ)

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 37,323 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม
ข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงิน
กู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)
(กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
 และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ลําดับที่ 3
(กองสาธารณสุขฯ)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีกา การจ่าย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวัน
ที่ 3 มิถุนายน 2537 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว
 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 446,982 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.) ตามแนวทางหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 หนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 249,948 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดฯ)
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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

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 249,948

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ 3,900

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 200,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

37,323

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

100,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 126,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,780,400

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 5,040

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

446,982

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 854,400

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 249,948

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ 3,900

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 200,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

37,323

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

100,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 126,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,780,400

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 5,040

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

446,982

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 854,400

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 864,000 216,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 82,560 72,480

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 96,000 24,000

เงินเดือนพนักงาน 805,320 811,920

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 10,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

252,000 216,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000 72,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 791,000 1,712,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รับเสด็จ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง

โครงการการจัดการ
ขยะชุมชน 50,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

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

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 52,440 52,440

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 100,080 546,960 802,080

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 36,000 96,000 252,000

เงินเดือนพนักงาน 1,198,080 4,432,680 7,248,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 465,900 465,900

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 264,000 444,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 121,000 181,000

ค่าเบี้ยประชุม 4,000 4,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

108,000 587,000 1,163,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000 168,000 384,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 25,000 65,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 766,000 2,683,000 5,952,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 45,000 75,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รับเสด็จ 70,000 70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 60,000 440,000 600,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง 350,000 350,000

โครงการการจัดการ
ขยะชุมชน 50,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ 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

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาชุมชนเทศบาล
สัมพันธ์

180,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา

10,000

โครงการจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชน
โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

โครงการบรรยายธรรม 40,000

โครงการประกวดขนม
พื้นบ้าน-อาหารพื้นถิ่น
สืบสานภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นเมืองยี่งอ

100,000

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการป้องกันโรค
เอดส์ 20,000

โครงการฝึกทักษะกีฬา
สําหรับเด็กและเยาวชน 50,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชนภาค
ฤดูร้อน
โครงการฝึกอบรม
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษแก่เด็ก
และเยาวชนช่วงปิด
ภาคเรียน (English 
Summer Camp)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาชุมชนเทศบาล
สัมพันธ์

180,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ 20,000 20,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล 20,000 20,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา

10,000

โครงการจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชน 30,000 30,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล 25,000 25,000

โครงการบรรยายธรรม 40,000

โครงการประกวดขนม
พื้นบ้าน-อาหารพื้นถิ่น
สืบสานภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นเมืองยี่งอ

100,000

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการป้องกันโรค
เอดส์ 20,000

โครงการฝึกทักษะกีฬา
สําหรับเด็กและเยาวชน 50,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชนภาค
ฤดูร้อน

80,000 80,000

โครงการฝึกอบรม
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษแก่เด็ก
และเยาวชนช่วงปิด
ภาคเรียน (English 
Summer Camp)

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งาน

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ประชาชน 60,000

โครงการพัฒนาศักย
ภาพ อสม. และอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.)

50,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการรณรงค์ 
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

50,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการกีฬา 50,000

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่น 200,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

40,000

โครงการสานใจสายใย
ผู้สูงอายุ 50,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งาน

300,000 300,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ประชาชน 60,000

โครงการพัฒนาศักย
ภาพ อสม. และอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.)

50,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

200,000 200,000

โครงการรณรงค์ 
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

50,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการกีฬา 50,000

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่น 200,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

40,000

โครงการสานใจสายใย
ผู้สูงอายุ 50,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง

30,000 30,000
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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

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้
บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

โครงการอาหาร
ปลอดภัย 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 400,000 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 150,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 40,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 10,000

วัสดุอื่น 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 10,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้
บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

50,000 50,000

โครงการอาหาร
ปลอดภัย 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 120,000 330,000 1,000,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 180,000 380,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 140,000 230,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 170,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 230,000 440,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 10,000 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 884,442 884,442

วัสดุการเกษตร 20,000 70,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 25,000 115,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 130,000 180,000

วัสดุอื่น 10,000 20,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 78,000 88,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 150,000 150,000

ค่าไฟฟ้า 450,000 450,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 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 ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน 40,200

ตู้วางหนังสือ

ตู้เหล็ก

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 
5 ฟุต

พัดลมตั้งพื้น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

700 700 700

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทํานํ้าเย็น แบบ
ต่อท่อ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องชั่งนํ้าหนักแบบ
ดิจิตอล 1,530

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

กระบะพ่วงข้างรถ
จักรยานยนต์พร้อม
อุปกรณ์

25,000

เครื่อง GPS สําหรับ
ติดรถยนต์ 8,000

รถจักรยานยนต์ 40,800

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
จอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 80,000 80,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน 40,200

ตู้วางหนังสือ 5,000 5,000

ตู้เหล็ก 5,500 5,500

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 
5 ฟุต 14,000 14,000

พัดลมตั้งพื้น 4,000 4,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

700 2,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทํานํ้าเย็น แบบ
ต่อท่อ 13,400 13,400

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องชั่งนํ้าหนักแบบ
ดิจิตอล 1,530

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

กระบะพ่วงข้างรถ
จักรยานยนต์พร้อม
อุปกรณ์

25,000

เครื่อง GPS สําหรับ
ติดรถยนต์ 8,000

รถจักรยานยนต์ 40,800

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 27,700 27,700

จอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า 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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างคู
ระบายนํ้าถนนเทศบาล 
10

350,000

โครงการก่อสร้างคู
ระบายนํ้าท่อกลม 
(ถนนมณีชยางกูร)

476,700

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรั้ว
กําแพงที่ทิ้งขยะ 200,000

โครงการปรับปรุงที่ทิ้ง
ขยะ 200,000

โครงการปรับปรุง
สนามเด็กเล่น 1,570,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างเหมาดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านยี่
งอตามโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านยี่
งอตามโครงการอาหาร
กลางวัน

รวม 5,033,993 40,000 4,058,580 650,000 300,000 3,194,700 50,700 4,007,630
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) 7,300 7,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างคู
ระบายนํ้าถนนเทศบาล 
10

350,000

โครงการก่อสร้างคู
ระบายนํ้าท่อกลม 
(ถนนมณีชยางกูร)

476,700

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรั้ว
กําแพงที่ทิ้งขยะ 200,000

โครงการปรับปรุงที่ทิ้ง
ขยะ 200,000

โครงการปรับปรุง
สนามเด็กเล่น 1,570,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างเหมาดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านยี่
งอตามโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ

20,000 20,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านยี่
งอตามโครงการอาหาร
กลางวัน

1,740,000 1,740,000

รวม 5,973,802 100,000 16,393,020 39,802,425
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ภาคผนวก 



แผนงาน

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

การพาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 126,000          126,000     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,040             5,040        

เงินชวยพิเศษ 30,000            30,000       

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน

446,982          446,982     

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 249,948          249,948     

เงินเดือนพนักงาน 805,320       -       811,920     1,198,080  -         4,432,680    7,248,000   

เงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน 82,560         -       72,480       100,080     -         546,960       802,080     

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

คาจางลูกจางประจํา -       -         465,900       465,900     

เงินเพ่ิมตางๆของลูกจางประจํา -       -         52,440        52,440       

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

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

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษฯ 100,000       100,000     

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 

อปท.

252,000       -       72,000       108,000     -         318,000       750,000     

คาเชาบาน 72,000         -       72,000       72,000       -         168,000       384,000     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 35,000         -       10,000       15,000       -         121,000       181,000     

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล -             -       -           -           -         -             -           

857,970        -        -      2,266,880   -       -       -      -      1,338,400 1,913,160 -        7,428,980   13,805,390 

สรุป : - งบประมาณรายจายตามมาตร 35 ต้ังไว* 13,805,390  บาท 12,575,390  บาท (*ไมรวมรายจายประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. 

       - งบประมาณรายจายประจําป 2563 ต้ังไว* 39,802,425  บาท 38,572,425  บาท รายการคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแก จนท.ผูปฏิบัติงานของ อปท.ในพ้ืนที่ จชต.)

       - ต้ังงบประมาณรายจายตามมาตรา 35 คิดเปนรอยละ 34.68         % 32.60         %

รายงานการตั้งงบประมาณรายจายตามมาตรา 35 แหง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

งบกลาง

บําเหน็จ/

บํานาญ

รวม

งบ

ดําเนินการ
คาตอบแทน

งบ

บุคลากร

เงินเดือน 

(ฝายประจํา)



ที� รายการ/โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ

1 ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัการรับเสด็จ 70,000.00            เทศบญัญัติฯหน้า 51

2 โครงการจดักิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ 20,000.00            เทศบญัญัติฯหน้า 52

3 โครงการจดักิจกรรมวนัเทศบาล 20,000.00            เทศบญัญัติฯหน้า 52

4 โครงการรณรงค์และประชาสมัพนัธ์เพื�อสร้างจิตสาํนกึการอนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

             50,000.00 เทศบญัญัติฯหน้า 68

5 โครงการควบคมุป้องกนัโรคติดต่อ              50,000.00 เทศบญัญัติฯหน้า 70

6 โครงการป้องกนัโรคเอดส์              20,000.00 เทศบญัญัติฯหน้า 70

7 โครงการจดัการแข่งขนักีฬาชมุชนเทศบาลสมัพนัธ์            180,000.00 เทศบญัญัติฯหน้า 71

8 โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุการจดัการแข่งขนักีฬา              50,000.00 เทศบญัญัติฯหน้า 72

9 โครงการจดักิจกรรมวนัสาํคญัทางพทุธศาสนา              10,000.00 เทศบญัญัติฯหน้า 72

10 โครงการประกวดขนมพื �นบ้าน-อาหารพื �นถิ�นสบืสานภูมิปัญญาท้องถิ�นเมือง

ยี�งอ

           100,000.00 เทศบญัญัติฯหน้า 72

11 โครงการสง่เสริมวฒันธรรมท้องถิ�น            200,000.00 เทศบญัญัติฯหน้า 73

รวม          770,000.00

สรุป :  - ตั �งงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานฯ จํานวน 770,000.00         บาท

 - รายได้จริงในปีงบประมาณที�ผ่านมา (2561) ไม่รวมเงินอดุหนนุที�รัฐบาล

จดัสรรให้ จํานวน

     20,088,329.66 บาท

 - ตั �งงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานฯ คิดเป็นร้อยละ 3.83                  %

รายงานการตั �งงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งข ันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งข ันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลยี�งอ อาํเภอยี�งอ จังหวัดนราธ ิวาส

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



รายงานการตั้งงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

.......................... 

 

ที่ โครงการ 
หนวยงานที่ขอรับ 

เงินอุดหนุน 

งบประมาณที่ตั้งไว (บาท) 

หมายเหตุ นํามาคํานวณ 

รอยละ 

ไมนํามาคํานวณ 

รอยละ 

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

โรงเรียนบานยี่งอ ประจําป 2563 

โรงเรียนบานยี่งอ 20,000.00  เทศบัญญัติฯหนา 63 

2 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบานยี่งอ  1,740,000.00 เทศบัญญัติฯหนา 63 

3 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสําหรับ

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริ 

คณะกรรมการชุมชน  120,000.00 เทศบัญญัติฯหนา 67 

 รวม  20,000.00 1,860,000.00  

 

สรุป - ต้ังงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุน (เฉพาะโครงการที่ตองนํามานับรวมคํานวณอยูใน

อัตราสวนรอยละ) จํานวน 20,000.00 บาท 

 - รายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมา (2561) ไมรวมเงินอุดหนุนที่รฐัจัดสรรให จํานวน

20,088,329.66 บาท 

 - ต้ังงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนคิดเปนอัตราสวนรอยละ 0.10 % 

  



รายงานการตั้งงบประมาณรายจายเปนคารับรอง 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

.......................... 

 

ที่ รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

1 คารับรองในการตอนรบับุคคลหรอืคณะบุคคล (สํานักปลัดฯ) 40,000.00 เทศบัญญัติฯหนา 51 

2 คารับรองในการตอนรบับุคคลหรอืคณะบุคคล (กองคลัง) 5,000.00 เทศบัญญัติฯหนา 56 

3 คารับรองในการตอนรบับุคคลหรอืคณะบุคคล (กองการศึกษา) 20,000.00 เทศบัญญัติฯหนา 60 

4 คารับรองในการตอนรบับุคคลหรอืคณะบุคคล (กองสาธารณสุขฯ) 5,000.00 เทศบัญญัติฯหนา 64 

5 คารับรองในการตอนรบับุคคลหรอืคณะบุคคล (กองชาง) 5,000.00 เทศบัญญัติฯหนา 74 

 รวม 75,000.00  

 

สรุป - ต้ังงบประมาณรายจายเปนคารับรอง จํานวน 75,000.00 บาท 

 - รายไดจริงของปงบประมาณทีล่วงมา (2561) ไมรวมเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ เงินกู เงินจายขาดเงิน

สะสม และเงินทีมี่ผูอทุิศให จํานวน 34,495,375.66 บาท 

 - ต้ังงบประมาณรายจายเปนคารับรองคิดเปนอัตราสวนรอยละ 0.21 % 



รายงานการตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการเดินทางไปราชการตางประเทศ 

และการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

.......................... 

 

ที่ รายการ/โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ

1 โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน (สํานักปลัดฯ) 

 

300,000.00 เทศบัญญัติฯหนา 52 

 รวม 300,000.00  

 

สรุป : - ต้ังงบประมาณรายจายเพ่ือการเดินทางไปราชการตางประเทศและการศึกษาดูงานทัง้ในประเทศ

และตางประเทศ จํานวน 300,000.00 บาท 

 - รายไดจริงของปงบประมาณทีผ่านมา (2561) จํานวน 34,495,375.66 บาท 

 - ต้ังงบประมาณรายจายเพ่ือการเดินทางไปราชการตางประเทศและการศึกษาดูงานทัง้ในประเทศ

และตางประเทศคิดเปนอัตราสวนรอยละ 0.87 % 


