
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลยุโป
อําเภอ เมืองยะลา   จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 35,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,010,140 บาท
งบบุคลากร รวม 5,251,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี 1 อัตรา รองนายก
เทศมนตรี 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้     

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี 1 อัตรา และ
รองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี 1  อัตรา  และรอง
นายกเทศมนตรี  2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 อัตรา ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี 1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา,รองประธานสภา  ตําแหน่ง
ละ 1  อัตรา  สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,626,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,734,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 6  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 307,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินประจํา
ตําแหน่ง เงินค่าครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของเจ้า
หน้าทีผู้ปฏิบัติงานในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินเพิมอืนๆ ทีเบิกได้
ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 127,500 บาท เงินอุดหนุนทัว
ไป 180,000 บาท 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 135,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารจํานวน 3 อัตรา ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา ทีปฏิบัติงานในงาน
ธุรการ ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  09:44:16 หน้า : 1/31



เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทน
พิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ที
ปฏิบัติงานในงานธุรการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 36,000 บาท เงินอุดหนุน
ทัวไป 90,000 บาท  

งบดําเนินงาน รวม 2,738,760 บาท
ค่าตอบแทน รวม 874,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อปท. ค่า
สมนาคุณ ค่ารางวัลกรรมการสอบ และอืนๆ คณะกรรมการต่างๆ  ค่าตอบ
แทนประชาคมเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
กรณีพิเศษ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบทาง
ราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 24,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
ตามระเบียบทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าใช้สอย รวม 1,395,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบียประกันรถทีใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาด ตังจ่าย
จากเงินรายได้   

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีมานิเทศ ตรวจงาน เยียม
ชม หรือทัศนศึกษาดูงานหรือมาดําเนินกิจกรรมใดทีเป็นประโยชน์แก่
เทศบาลและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคลคลหรือคณะ
บุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่างหรือของประกอบ  รวมถึง
ค่าของขวัญ ค่าบริการ ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา การประชุมคณะ
กรรมการ อนุกรรมการ และการประชุมต่างๆของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่า
อุปกรณ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564)หน้าที96  ลําดับที2
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่า
อุปกรณ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็น    ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564)หน้าที96  ลําดับที1 ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลงครัง
ที 4 หน้าที 2 ลําดับที 2
โครงการสนับสนุนการเลือกตังตามหลักประชาธิปไตย จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่างๆเช่น การจัดการเลือกตังท้อง
ถิน การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การเลือกตังระดับต่างๆ  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที96  ลําดับที3  
จัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายในการจัดหา พลุ ดอกไม้ไฟ ค่าจัด
นิทรรศการ ค่าของขวัญของรางวัลในการจัดกิจกรรม ค่าเช่าเครือง
เสียง ค่าวัสดุต่างๆ ทีจําเป็นตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบระ
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที97ลําดับที4 

ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นทะเบียนคุมหนังสือรับ -หนังสือส่ง สมุดลงเวลาปฏิบัติงาน  ค่า
กระดาษ กระดาษคาร์บอน ปากกาเคมี ลวดเย็บกระดาษ เครืองคิด
เลข เครืองเจาะกระดาษ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ชินส่วนวิทยุ  ถ่านไฟฉาย  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ ต่างๆ เช่น  แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ  นํายา
เช็ดกระจก นํายาขัดห้องนํา นํายาขัดพืน พรหมเช็ดเท้า ผ้าเช็ดทําความ
สะอาด   ถ้วยกาแฟ ชันวางกาแฟ จาน ชาม ถ้วย  กระจกเงา   
 ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายค่าชือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้  สี ตะปู เหล็ก  ก๊อกนํา ค้อน คีม  ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี หม้อนํารถยนต์ ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามัน เบนซิน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามัน
เครือง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ กระดาษต่อเนือง  เครืองอ่าน แป้นพิมพ์  เมาท์และเครืองบันทึก
ข้อมูลแบบต่าง ๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 204,660 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงาน ไฟฟ้าอาคารผู้สูงอายุและลานกีฬา ตังจ่าย
จากเงินรายได้  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจําสํานักงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 8,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าซือดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้      

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 76,260 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ท ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้   
งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาในการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลตําบลยุโป ตังจ่ายจากเงินรายได้ 10,190 บาท เงิน
อุดหนุนทัวไป 9,810 บาท  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,628,660 บาท
งบบุคลากร รวม 2,469,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,469,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,668,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  6 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้    

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 182,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของ
เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินเพิมอืนๆ ทีเบิก
ได้ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  2,280 บาท เงินอุดหนุนทัว
ไป 180,000บาท   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 51,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารจํานวน 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 455,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 3   อัตรา  ทีปฏิบัติงาน ใน
งานการเงินและบัญชี งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  งานจัดเก็บและ
พัฒนารายได้  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 112,740 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของ
เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินเพิมอืนๆ ทีเบิก
ได้ตามระเบียบฯ  ทีปฏิบัติงาน ในงานการเงินและบัญชี งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ 22,740 บาท เงินอุดหนุนทัวไป 90,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 159,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบทาง
ราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
ตามระเบียบทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก ตังจ่ายจากเงินรายได้   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน พร้อมฝึกอบรมเจ้าหน้าทีให้มีความรู้ระบบสารสนเทศและค่าใช้
จ่ายอืนๆทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.  2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที97  ลําดับที5 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เพือให้
ใช้งานได้ปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ สมุดบัญชี ทะเบียนคุมรายรับ-รายจ่าย ค่า
กระดาษ กระดาษคาร์บอน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
ค่าจัดซือหมึกเครืองพิมพ์ เมาส์ แป้นพิมพ์  แผ่นกรองแสง แผ่นซีดี แผ่นดี
วีดี แผ่นรองเมาส์ แฮนดีไดร์บันทึกข้อมูล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 649,250 บาท
งบบุคลากร รวม 522,250 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 522,250 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 381,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 3  อัตรา  ทีปฏิบัติงานใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตังจ่ายจากเงินรายได้   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 140,450 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทน
พิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ที
ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ 50,450 บาท เงินอุดหนุนทัวไป 90,000 บาท    
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งบดําเนินงาน รวม 107,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 107,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทําป้ายเตือนภัย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับขีปลอดภัย อุ่นใจทุกการเดินทาง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําจุดชะลอรถ  ป้ายเตือน
ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครืองดืมในการอบรม การรณรงค์เสริมสร้าง
ความปลอดภัยทางท้องถนน ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว1634 ลงวัน
ที 22 กันยายน 2557หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนที
สุด ที มท 0810.4/ว661ลงวันที 9 มีนาคม 2561-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564)หน้าที115  ลําดับที 1 
โครงการช่วยเหลือฟืนฟูผู้ประสบภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุซ่อมแซมทีอยู่อาศัย คอกเลียงสัตว์และยุ้งฉางเก็บ
พืชผลทางการเกษตร จัดซือเครืองมือประกอบอาชีพเพือการยืมใช้  ฯลฯ
ให้แก่ผู้ประสบภัย ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564) หน้าที115 ลําดับที 3
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่า
นํามันเชือเพลิง ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การกู้ภัย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที116  ลําดับ
ที 6 
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการฝึกอบรมการขับขีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
และมีวินัยจราจร  เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรมฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ การรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยทางท้องถนน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.  2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว661ลงวัน
ที 9 มีนาคม 2561-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที115  ลําดับที 2ฉบับแก้
ไข เพิมเติมเปลียนแปลงครังที 4 หน้าที 36 ลําดับที 36
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โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการฝึกอบรมเกียวกับการป้องกันและระงับเหตุเพลิง
ไหม้และภัยธรรมชาติจากไฟป่า  เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
อาหาร  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.  2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุดที มท
 0891.4/ว2360 ลงวันที2 พฤศจิกายน  2558เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564)หน้าที116  ลําดับที 5 ฉบับแก้ไข เพิมเติมเปลียนแปลงครัง
ที 4 หน้าที 38 ลําดับที 38 
โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัย จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการฝึกอบรมเกียวกับการป้องกันสาธารณภัยให้แก่
เด็ก เยาวชนและประชาชน  เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการให้ความรู้ การจัดทําสือนิทรรศการ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2560เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564) หน้าที116 ลําดับที 4 ฉบับแก้ไข เพิมเติมเปลียนแปลงครัง
ที 4 หน้าที 37ลําดับที 37

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
ปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
กระจกโค้ง จํานวน 20,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระจกโค้ง กระจกนูนโพลี
คาร์บอเนต ขนาด 24 นิว จํานวน 5 บาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที มท 088.2/ว
 1634 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม  2561 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน4ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติมครังที 1 หน้าที21  ลําดับที3 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 778,800 บาท
งบบุคลากร รวม 697,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 697,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 607,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 3  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานใน
พืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบดําเนินงาน รวม 81,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบทาง
ราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้    

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่ากระดาษ ปากกาเคมี ลวดเย็บกระดาษ เครืองคิดเลข  ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ กระดาษต่อเนือง  แป้นพิมพ์  เมาท์  เครืองบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,344,290 บาท
งบบุคลากร รวม 557,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 557,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 296,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของ
เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้เงินเพิมอืนๆ ทีเบิก
ได้ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 149,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ทีปฏิบัติงานในงาน
ส่งเสริมการศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทน
พิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ที
ปฏิบัติงานในงานส่งเสริมการศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   

งบดําเนินงาน รวม 782,830 บาท
ค่าใช้สอย รวม 199,750 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองและเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น อาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสารสิงพิมพ์ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.  2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที 99   ลําดับที3  ฉบับแก้ไขเพิมเปลียน
แปลงครังที 4 หน้าที 6 ลําดับที 6
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 180,750 บาท
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ เด็กจํานวน  25
 คน มือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน100 ,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
- ค่าจัดการเรียนการสอน รายละ 1,700 บาท จํานวน  25 คน เป็น
เงิน 42,500 บาท 
- ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท จํานวน 25 คน   เป็นเงิน5,000 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน  คนละ 200 บาท จํานวน 25 คน  เป็นเงิน 5,000
 บาท
- ค่าเครืองแบบนักเรียน คนละ 300 บาท จํานวน 25 คน  7,500 บาท
- ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คนละ 430 บาท จํานวน 25 คน   เป็น
เงิน 10,750 บาท 
- ค่าจัดหาสือการเรียนการสอนเชิงสัญญลักษณ์ของความเป็น
ชาติ 10,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นไปตามรายการเงิน
อุดหนุนทัวไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปี หน้า 99      
โครงการสือการสอนแทนใจเพือลูกน้อย จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการสอนการทําสือเพือใช้ในการเรียนการสอน
สําหรับผู้ปกครอง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าป้ายต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564)หน้าที 100 ลําดับที 6  
โครงการหนูน้อยนักออม จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการทํากิจกรรมออมเงิน เช่นค่าวัสดุ ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าป้ายต่างๆฯลฯตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557  เป็น
ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
1659  ลงวันที 24 สิงหาคม 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที99 ลําดับที4 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เพือให้
ใช้งานได้ปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าวัสดุ รวม 579,080 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 574,080 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซืออาหารเสริม(นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในพืนที จํานวน  260 วัน 276 คนๆละ 8 บาท ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี หน้า 99   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ กระดาษต่อเนือง  แป้นพิมพ์  เมาท์ เครืองบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตังจ่ายจากเงินรายได้    
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,004,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,004,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อาหารกลางวัน จํานวน 1,004,000 บาท
อุดหนุนให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลาง
วัน   ราคากลาง 20 บาทต่อคน  จํานวน 200 วันให้แก่ 
โรงเรียนบ้านยุโป  จํานวน  60 คน   จํานวน  240,000 บาท
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง  จํานวน 79 คน  จํานวน  316,000 บาท
โรงเรียนบ้านบาโด  จํานวน 46 คน   จํานวน  184,000 บาท
โรงเรียนวัดชมพูสถิต จํานวน 58คน   จํานวน  232,000 บาท
โรงเรียนบ้านคลองทราย  จํานวน 8 คน จํานวน   32,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทัวไป
ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)ฉบับแก้ไข
เพิมเติมเปลียนแปลงครังที 1 หน้า 19 รายการที 1 รายการข้างต้น
สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ 

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็ก เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าจัดบูธ
นิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าเช่าเวที ค่าเครืองเสียง ค่า
ป้ายต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที100 ลําดับที7
โครงการส่งเสริมการอ่าน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการส่งเสริมการอ่าน เช่น ค่าหนังสือ ค่าชันวาง ค่า
วัสดุประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่าน ค่าของรางวัล ค่าจัดนิทรรศการ ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้   เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13  มาตรา 50 (6) ให้ราษฎรได้รับการ
ศึกษาอบรม เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) แก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 หน้าที 100 ลําดับที 5  แก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ฉบับ
ที4 หน้าที7 ลําดับที7 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ เช่น ค่ารางวัล ค่าจัด
นิทรรศการ  ค่าประกวดแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทน
กรรมการ ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13  มาตรา 50 (6) ให้ราษฎร
ได้รับการศึกษาอบรม เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  แก้ไขเพิมเติมเปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้าที 101 ลําดับที 9  แก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ฉบับ
ที4 หน้าที8 ลําดับที8 
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โครงการห้องสมุดชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการห้องสมุดชุมชน เช่นค่าหนังสือ ค่าสือสิงพิมพ์ ค่า
จัดนิทรรศการ ค่าสือส่งเสริมการเรียนรู้ทีไม่ใช่สือสิงพิมพ์ ฯลฯ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 13  มาตรา 50 (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564) หน้าที101 ลําดับที10 
โครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่นค่า
หนังสือ ค่าสือสิงพิมพ์ ค่าจัดนิทรรศการ  ค่าสือส่งเสริมการเรียนรู้ทีไม่ใช่
สือสิงพิมพ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13  มาตรา 50  (6) ให้ราษฎร
ได้รับการศึกษาอบรม เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้าที 11 ลําดับที 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 695,540 บาท
งบบุคลากร รวม 189,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 189,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 143,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 45,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินประจํา
ตําแหน่ง เงินค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมอืนๆ ทีเบิกได้ตามระเบียบฯ เงิน
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานในพืนทีจังหวัดชาย
แดนภาคใต้  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 15,900 บาทเงินอุดหนุนทัว
ไป 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 496,120 บาท
ค่าใช้สอย รวม 496,120 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
กิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกาย จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการกิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายเพือ
สุขภาพ เช่นค่านําดืม ค่าอาหารว่าง  ค่าสือประชาสัมพันธ์  ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.  2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที 109 ลําดับที6 ฉบับแก้ไขเพิมเปลียน
แปลงครังที 4 หน้าที 21 ลําดับที  21   
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เช่น ค่ารณรงค์  ค่านํามันเชือ
เพลิง ค่าจ้างฉีดพ่น ในกิจกรรมปราบยุงค่าของรางวัลฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.  2596 มาตรา 50 (4)การป้องกันและระงับโรคติดต่อ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564) หน้า 108 ลําดับที3 
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โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครในการฉีดวัคซีน ค่า
ใช้จ่ายในการฉีดวัคซีน เช่น ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่าวัคซีนฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810 .5 / ว 0120 ลงวันที 12 มกราคม 2561หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุดที มท 0810.5/ 1745 ลงวัน
ที31 สิงหาคม 2560หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด
ที มท 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน  2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับ
แก้ไขเพิมเติมครังที 1 หน้าที14 ลําดับที3 / ฉบับแก้ไขเพิมเติมครัง
ที 4 หน้าที28 ลําดับที28 
โครงการตังครรภ์คุณภาพ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรมครอบครัวหญิงตังครรภ์ เช่น ค่าสือส่ง
เสริมการเรียนรู้  ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุในการอบรม ฯลฯตังจ่ายจากเงิน
รายได้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564) หน้าที 109 ลําดับที4  ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 4 หน้าที 19 ลําดับที 19  
โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการให้ความรู้โรคอุบัติใหม่และโรคตามฤดู
กาล เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯตัง
จ่ายจากเงินรายได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.  2557เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 109  ลําดับที5 ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียน
แปลงครังที 4 หน้าที 20  หน้า 20  
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 120,000 บาท
เพือขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆโดย
จ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดนิทรรศกาล ค่า
จัดสถานที ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปเป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที  มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 125 ลําดับที 1ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียน
แปลง ครังที 4  หน้า 41 รายการที 41
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกําพร้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย เด็กกําพร้า
และผู้ดูแล ค่าสือ ค่าวัสดุ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 111
 ลําดับที 9 ฉบับแก้ไขเพิมเปลียนแปลงครังที 4 หน้าที 24  หน้า 24   
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โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้ป่วยติดเตียง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตรวจเยียมผู้สูงอายุทีมีภาวะติดบ้านหรือติด
เตียง เช่น  ค่าสือ ค่าวัสดุ ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564)   หน้า 111  ลําดับที 10   ฉบับแก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติมเปลียน
แปลง ครังที 4 หน้าที 25 ลําดับที 25
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าเครืองชัง
นําหนัก  ค่าสายวัด  ค่ารางวัล ค่าวัสดุในการออกกําลังกาย ฯลฯตังจ่ายจาก
เงินรายได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.  2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 110   ลําดับที8  ฉบับแก้ไขเพิมเติม
เปลียนแปลงครังที 4 หน้าที 23  ลําดับที  23 
โครงการเสริมโภชนาการในเด็กปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเสริมโภชนาการให้เด็กขาดสารอาหารในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าอาหารมือเช้า ค่านมถัวเหลือง  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 108   ลําดับที2  ฉบับแก้ไขเพิมเติม
เปลียนแปลงครังที 4 หน้าที 18  หน้า 18    
โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อและตังครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรมความรู้การป้องกันโรคติดต่อและตังครรภ์
ไม่พึงประสงค์  เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.  2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 110   ลําดับที7  ฉบับแก้ไขเพิมเปลียน
แปลงครังที 4 หน้าที 22  หน้า 22   
โครงการอาหารกลางวันเพือเด็กตาดีกา จํานวน 239,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการสนับสนุนอาหารเสริมโภชนาการให้นักเรียนตา
ดีกาในพืนที ตังจ่ายจากเงินรายได้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2560  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 108  ลําดับที1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เพือให้
ใช้งานได้ปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  09:44:17 หน้า : 13/31



งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
ทีจอดรถจักรยาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือทีจอดจักรยาน ขนาดช่องจอด 7 ช่อง จํานวน 2 อัน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนที
สุด ที มท 088.2/ว 1634 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม  2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน4ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที8   ลําดับที14  

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 439,420 บาท
งบบุคลากร รวม 339,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 339,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 138,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 51,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าที ผู้ปฏิบัติงานใน
พืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 21,300 เงินอุดหนุน
ทัวไป 30,000 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ทีปฏิบัติงานในงาน
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน ตังจ่ายจากเงินรายได้   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทน
พิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ที
ปฏิบัติงานทีปฏิบัติงานในงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ 12,000 บาท เงินอุดหนุนทัวไป 30,000 บาท 

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการอารยสถาปัตย์เพือผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการติดตังหรือปรังปรุงสิงอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผู้พิการ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน4ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564)   หน้า 112  ลําดับที1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,234,850 บาท
งบบุคลากร รวม 1,054,350 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,054,350 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 582,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 5  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 85,650 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินประจํา
ตําแหน่ง เงินค่าครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของเจ้า
หน้าทีผู้ปฏิบัติงานในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินเพิมอืนๆ ทีเบิกได้
ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 25,650 บาท เงินอุดหนุนทัว
ไป 60,000 บาท  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร จํานวน 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 265,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ทีปฏิบัติงานในงาน
ธุรการและงานวิศวกรรม ตังจ่ายจากเงินรายได้   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 91,020 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทน
พิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานในพืนที จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทีปฏิบัติงานทีปฏิบัติงานในงานธุรการและงานวิศวกรรม ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ 31,020 บาท เงินอุดหนุนทัวไป 60,000 บาท  

งบดําเนินงาน รวม 180,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 28,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 24,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และผู้มีสิทธิตามระเบียบทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เพือให้
ใช้งานได้ปกติ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  

ค่าวัสดุ รวม 142,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ กระดาษคาร์บอน ปากกาเคมี ลวดเย็บ
กระดาษ เครืองคิดเลข เครืองเจาะกระดาษ ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี หม้อนํารถยนต์ ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้    

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน  นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า  แบตเตอรีกล้องถ่ายภาพ  กระดาษเขียนโพสเตอร์ ฟิล์ม
 พู่กันและสี ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ กระดาษต่อเนือง  เครืองอ่าน แป้นพิมพ์ เมาท์และเครืองบันทึก
ข้อมูลแบบต่าง ๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้  

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,179,510 บาท
งบบุคลากร รวม 561,510 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 561,510 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 397,860 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ทีปฏิบัติงานในงาน
สาธารณูปโภค  ตังจ่ายจากเงินรายได้    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 163,650 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทน
พิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานในพืนที จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทีปฏิบัติงานทีปฏิบัติงานในงานสาธารณูปโภค ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ 103,650 บาท เงินอุดหนุนทัวไป 60,000 บาท  

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า ชินส่วนวิทยุ  ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมเส้นทางคมนาคม  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้    

งบเงินอุดหนุน รวม 1,498,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,498,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยกุโบร์บาโด หมู่ที 3 จํานวน 22,000 บาท
อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ในการขยายเขตจําหน่าย
ระบบไฟฟ้า  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2564) ฉบับ
แก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลงครังที 3หน้าที  9 ลําดับที4
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านซอยปะลงโซ๊ะ  บ้านบ่อเจ็ดลูก หมู่ที 6 จํานวน 43,000 บาท
อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ในการขยายเขตจําหน่าย
ระบบไฟฟ้า  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2564) ฉบับ
แก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลงครังที 3หน้าที  11 ลําดับที 9
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายทุ่งเหรียง -อุเส หมู่ที 2 จํานวน 530,000 บาท
อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ในการขยายเขตจําหน่าย
ระบบไฟฟ้า  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2564) ฉบับ
แก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลงครังที 3หน้าที  9 ลําดับที 2
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านผู้ช่วยสุวิทย์ หมุู่ที 5 จํานวน 210,000 บาท
อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ในการขยายเขตจําหน่าย
ระบบไฟฟ้า  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2564) ฉบับ
แก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลงครังที 3หน้าที  10 ลําดับที 7
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านสีคง หมู่ที 4 จํานวน 115,000 บาท
อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ในการขยายเขตจําหน่าย
ระบบไฟฟ้า  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2564) ฉบับ
แก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลงครังที 3หน้าที  10ลําดับที 6
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายโรงเรียนบาโด- ทุ่งนา  หมู่ที 3 จํานวน 195,000 บาท
อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ในการขยายเขตจําหน่าย
ระบบไฟฟ้า  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2564) ฉบับ
แก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลงครังที 3หน้าที  9 ลําดับที 3
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายสามแยกบ้านหัวนอน หมู่ที 4 จํานวน 115,000 บาท
อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ในการขยายเขตจําหน่าย
ระบบไฟฟ้า  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2564) ฉบับ
แก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลงครังที 3หน้าที  10 ลําดับที5
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายสามัคคี 4 ซอยบ้านโนราห์เจริญ  หมู่
ที 1

จํานวน 110,000 บาท

อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ในการขยายเขตจําหน่าย
ระบบไฟฟ้า  ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2564) ฉบับ
แก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลงครังที 3หน้าที  9 ลําดับที 1
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายหลังมัสยิดบ้านบ่อเจ็ดลูก หมู่ที 6 จํานวน 158,000 บาท
อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ในการขยายเขตจําหน่าย
ระบบไฟฟ้า  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2564) ฉบับ
แก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลงครังที 3หน้าที  10 ลําดับที8
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 2,301,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 798,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 798,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที ผู้
ปฏิบัติงานเกียวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และ
เครืองดืม ค่าป้ายต่างๆ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าว
สาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.  2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)แก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 1หน้าที10  ลําดับที1 แก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 4หน้าที4  ลําดับที4  
โครงการของดีของอร่อยตําบลยุโป จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงาน จัดนิทรรศการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที 107 ลําดับที3 แก้ไขเพิม
เติมเปลียนแปลง ครังที 4หน้าที15  ลําดับที15    
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าวิทยากร   ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)แก้ไขเพิม
เติมเปลียนแปลง ครังที 1หน้าที17  ลําดับที8  
โครงการค่ายเยาวชน สืบสานงานพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดค่ายเยาชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเช่น ค่า
อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าวัสดุต่างๆฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557 เป็น
ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
1659  ลงวันที 24 สิงหาคม 2553เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที114 ลําดับ
ที2
โครงการค่ายเยาวชนกับการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ชีวิต จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเกียวกับคุณธรรม
จริยธรรม  เช่น ค่าเอกสาร สือสิงพิมพ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม
เปลียนแปลงครังที  1 หน้าที 15 ลําดับที  4 ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียน
แปลงครังที  4น้าที 32 ลําดับที  32     
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โครงการตลาดนัดภูมิปัญญา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินจัดงานภูมิปัญญา  เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสือสิง
พิมพ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบระเบียบทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564แก้ไขเพิม
เติมเปลียนแปลง ครังที 1หน้าที13  ลําดับที14  แก้ไขเพิมเติมเปลียน
แปลง ครังที 4หน้าที17  ลําดับที17  
โครงการท้องถินน่าอยู่อย่างยังยืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เช่น ค่าเอกสารสิง
พิมพ์  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซือวัสดุค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
จัดนิทรรศการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที 2) พ.ศ
. 2560ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรืองการจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที118  ลําดับ
ที3  
โครงการเทศบาลคาร์บอนตํา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการลดใช้พลังงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการลดใช้
หรือประหยัดพลังงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที117  ลําดับ
ที1   
โครงการเทิดพระคุณพ่อแม่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการประกวดแม่ดีเด่น การไหว้แม่ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าดอกมะลิ  ค่าป้าย
ต่างๆ ค่าจัดนิทรรศการ ฯลฯ ค่าของรางวัล  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน4ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับแก้ไข
เพิมเติมฉบับที 1หน้าที16 ลําดับที 7ฉบับแก้ไขเพิมเติมฉบับ
ที 4หน้าที35 ลําดับที 35
โครงการพลังงานรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการกระตุ้นการใช้พลังงานทีเป็นมิตร ต่อสิงแวด
ล้อม เช่น ค่าวัสดุ ค่าสือสิงพิมพ์  ค่าจัดนิทรรศการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564) หน้าที 118 ลําดับที 1
โครงการเยาวชนรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการในคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมจัดทําฐานข้อมูลพืช
ท้องถินทีต้องอนุรักษ์เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ใน
การประชุม ค่าจัดทําป้ายชือพืช ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)ฉบับ
แก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที1 หน้าที18 ลําดับที 1    
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โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่าจัด
นิทรรศการ ค่าวัสดุในการจัดขบวนเดินรณรงค์ต่อต้าน ค่าอาหารว่าง  ค่า
เครืองดืม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที114 ลําดับ
ที 1 
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสัญจร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดเวทีสัญจรรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในประเด็นต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครืองดืมค่าเอกสาร สือสิงพิมพ์ ฯลฯ
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0891.4 /ว 856 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลงครัง
ที 4 หน้าที42 ลําดับที42     
โครงการส่งเสริมการทําเกษตรพอเพียงระหว่างเรียนให้แก่เยาวชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมอาชีพเกษตรระหว่างเรียน  เช่น  ค่าอาหาร
ว่าง  ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุฝึกอบรม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับแก้ไข
เพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที15 ลําดับที 2 ฉบับแก้ไขเพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที 4  หน้าที31  ลําดับที 31    
โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนครัวเรือนในการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์    ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2560เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564)หน้าที107  ลําดับที.4 ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 4 หน้าที16  ลําดับที16  
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินและแผน
ชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
ร่วมพัฒนาท้องถิน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืมค่าเอกสาร สือสิงพิมพ์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0891.4 /ว
 856 ลงวันที 12 มีนาคม 2553 เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที98ลําดับที1  
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โครงการส่งเสริมอาชีพเกียวกับอาหาร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรมให้ความรู้เกียวกับอาหาร  เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ค่าตอบแทนวิทยากรผู้สอน ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2560 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564)หน้า 106 ลําดับที 1 ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 4 หน้าที13  ลําดับที13  
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม จํานวน 5,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรมให้ความรู้เกียวกับหัตถกรรม  เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ค่าตอบแทนวิทยากรผู้สอน ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2560 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564)หน้า 106 ลําดับที 2 ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 4 หน้าที14  ลําดับที14  
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรมให้ความรู้เกียวกับอาชีพให้ผู้พิการและผู้
ดูแลผู้พิการ  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ค่าตอบแทน
วิทยากรผู้สอน ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไประเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที13  ลําดับที 1
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี จํานวน 5,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรมให้ความรู้เกียวกับอาชีพให้กลุ่ม
สตรี เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ค่าตอบแทนวิทยากรผู้
สอน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2560 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.  2557เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 1 หน้าที13  ลําดับที 2   
โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มสตรี ในการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับ
แก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที13  ลําดับที 3     
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โครงการสตรีจิตอาสา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรมให้ความรู้แก่สตรีในการประดิษฐ์อุปกรณ์
กายภาพบําบัดสําหรับผู้ป่วยด้านการเคลือนไหว เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายต่างๆ ค่าจัดนิทรรศการ ฯลฯตังจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.  2557เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 1 หน้าที16  ลําดับที 6 ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 4  หน้าที34 ลําดับที 34 
โครงการสนับสนุนการดําเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการและประชาชนเกียว
กับสิทธิพืนฐานและการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสือประชาสัมพันธ์  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.  2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน4ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)ฉบับแก้ไข เพิมเติมเปลียนแปลงครัง
ที  1 หน้าที 10  ลําดับที 2 
โครงการสภาเด็กและเยาวชนอาสาทําดีเพือพัฒนาสังคม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการของสภาเด็กและเยาวชนเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การทําความสะอาดศาสนสถาน ค่าอาหารว่าง ค่านําดืม  ค่าสือสิง
พิมพ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที 2) พ.ศ
. 2560ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรืองการจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 15  ลําดับที 1    
โครงการสร้างเสริมความรู้เกียวกับบทบาทหน้าทีของหน่วยงานภาครัฐให้แก่
เยาวชน

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการให้ความรู้เด็กและเยาวชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารว่าง ค่านําดืม  ค่าสือสิงพิมพ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557 เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 15 ลําดับ
ที 2 ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 30 ลําดับที 30 
โครงการอบรมผู้นําชุมชนและสตรีตําบล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชนและสมาชิกกลุ่ม
สตรี  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าเอกสาร
สิงพิมพ์  ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)ฉบับแก้ไขเพิมเติม
เปลียนแปลงครังที 1 หน้าที17ลําดับที9  
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โครงการอบรมและศึกษาดูเพือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่เยาวชน เช่น ค่า
เช่าพาหนะ ค่านํามันเชือเพลิง  ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าทีพักค่าของ
สมนาคุณสถานทีดูงาน ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.  2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)ฉบับแก้ไขเพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที  1 หน้าที16ลําดับที5  หน้า 10 ฉบับแก้ไขเพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที  4  หน้าที33 ลําดับที33   
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่
ประชาชน เช่น ค่าเช่าพาหนะ ค่านํามันเชือเพลิง  ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าทีพักค่าของสมนาคุณสถานทีดูงาน ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที
ต่างๆฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.  2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)ฉบับแก้ไขเพิเมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 1 หน้าที10 ลําดับที 3  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการแสดงความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรีเช่น ค่าจัด
นิทรรศการทีเสด็จสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าใช้จ่ายในการรับ
เสด็จฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564)หน้าที98  ลําดับที2ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลงครัง
ที 4 หน้าที3 ลําดับที 3 

งบลงทุน รวม 1,503,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,503,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการตลาดประชารัฐท้องถินสุขใจ (ผลผลิตทางการเกษตร) หมู่ที 3 บ้าน
บาโด

จํานวน 979,000 บาท

ค่าปรับพืนทีตลาดประชารัฐรองรับผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที 3 บาโด  มี
พืนมีไม่น้อยกว่า 1445.25 ตร.ม.  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไประเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560  เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564) ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 7 รายการที3 
โครงการตลาดประชารัฐท้องถินสุขใจ (วิถีสุขภาพ)  หมู่ที 1 ตําบลยุโป จํานวน 524,000 บาท
เพือปรับปรุงถนนบริเวณตลาดประชารัฐ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริม
ผิวแอสฟัลติกผสมยางพารา ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะ
ทาง 415 เมตร  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ะเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับแก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 7 รายการที2
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 150,000 บาท
งบบุคลากร รวม 150,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ทีปฏิบัติงานในงาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทน
พิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานในพืนที จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทีปฏิบัติงานทีปฏิบัติงานในศาสนาและวัฒนธรมมท้องถิน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ 12,000 บาท เงินอุดหนุนทัวไป30,000 บาท     

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 196,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 196,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 196,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เด็กปฐมวัย จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าจัดขบวนพาเหรด  ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่านําดืม ค่าอาหาร
ว่าง ค่าป้ายรณรงค์ต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที102  ลําดับที4
โครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนตาดีกาเช่น ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าจัดขบวนพาเหรด  ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่านําดืม ค่าอาหาร
ว่าง ค่าป้ายรณรงค์ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที103  ลําดับที6
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนเช่น ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าจัดขบวนพาเหรด  ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่านําดืม ค่าอาหาร
ว่าง ค่าป้ายรณรงค์ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที102  ลําดับที1

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  09:44:17 หน้า : 24/31



โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัด
ขบวนพาเหรด  ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่านําดืม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายรณรงค์
ต่างๆ ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที102  ลําดับที5ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลงครัง
ที 4 หน้าที 10 ลําดับที 10 
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัด
ขบวนพาเหรด  ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่านําดืม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายรณรงค์
ต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที102  ลําดับที2 ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง
ครังที 4 หน้าที 9 ลําดับที 9 
โครงการจัดซืออุปกรณ์กีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการส่งเสริมการเล่นกีฬาเช่น ค่าอุปกรณ์กีฬาต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.  2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 มาตรา 5(7) ส่งเสริมพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)   หน้า102 ลําดับ
ที 3
โครงการนันทนาการสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมนันทนาการสําหรับผู้สูงอายุ เช่น ค่า
วัสดุ ยางยืด ไม้พลอง  ผ้าขาวม้าสําหรับออกกําลังกาย ค่าแผ่นบันทึก
เสียง ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.  2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลงครัง
ที 1หน้าที12 ลําดับที 2 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 167,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 167,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 167,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประเพณีชักพระ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการส่งเสริมประเพณีท้องถิน เช่น ค่าวัสดุทําเรือพระ
ค่าชุดแต่งกายริวขบวนเรือพระ ค่านําดืม ค่าอาหารว่างผู้เดินขบวนเรือ
พระ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที103  ลําดับที8
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โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิน ในวันลอย
กระทง เช่น ค่าประกวดกระทง ค่าจัดสถานทีสําหรับให้ประชาชน ลอย
กระทง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564)หน้าที103  ลําดับที7
โครงการประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถินในวันสาร์ท
เดือนสิบ เช่น  ค่าวัสดุในการจัดทําหมรับ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที103ลําดับ
ที9 
โครงการวันเข้าพรรษา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในการหล่อเทียน
พรรษา เช่น ค่าวัสดุในการหล่อเทียน ค่าอาหารว่างและเครืองดืมผู้เข้าร่วม
หล่อเทียน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที104  ลําดับที10 
โครงการวันฮารีรายอ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในวันฮารีรา
ยอ  เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าป้ายต่างฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564)หน้าที105 ลําดับที16 
โครงการส่งเสริมเมาลิดสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในวันคล้ายวันเกิด
ศาสดาของอิสลาม เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืมค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเวที ค่าเครืองเสียง ค่าของรางวัลการแข่งขันวิชาการอิส
ลาม ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564)หน้าที104 ลําดับที12
โครงการสมานฉันท์วันอาซูรอ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในวันอา
ซูรอ เช่น ค่าวัสดุในการกวนอาซูรอ  ค่ากรรมการตัดสิน ค่ารางวัล ค่าจัด
นิทรรศการ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที104 ลําดับที14
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โครงการสานรัก สานใจ สายใยรอมฎอน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ในการถือศีลอดช่วง
เดือนรอมฎอน  เช่น ค่าจัดทําปฏิทินเวลาละศีลอด ค่าอาหารสําหรับ
ศาสนิกชนทีมาละศีลอดทีมัสยิด  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที104ลําดับที15
โครงการอนุรักษ์ประเพณีพืนถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิน ในการรดนํา
ขอพรผุ้สูงอายุ เช่น ค่าจัดพานดอกไม้ ค่าจัดสถานทีค่าเครืองเสียง ค่าของ
รางวัลการละเล่นหรือแสดงวัฒนธรรม   ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)ไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที 1  หน้าที 12ลําดับที 1 ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียน
แปลงครังที 4 หน้าที 11 ลําดับที 11 
โครงการอนุรักษ์ประเพณีสรงนํารูปเหมือนเจ้าอาวาส จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอนุรักษ์ประเพณีท้องถินต่อปูชนียบุคคลเช่น ค่า
วัสดุในการสรงนํา ค่าจัดสถานที ค่าการแสดงฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564)หน้าที 104ลําดับที11 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียว จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมการท่องเทียวตําบลยุโป ค่าจัด
สถานที ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที118  ลําดับที2 ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียน
แปลงครังที  4 หน้าที 39 ลําดับที39
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,853,700 บาท
งบลงทุน รวม 2,853,700 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,853,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายตะวัน - คลองตาเซะ บ้านบ่อเจ็ดลูก หมู่ที 6 จํานวน 1,209,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนลูกรัง ช่วงที  1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,050 เมตร  พร้อมขุดคูระบาย
นํา  กว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 1,050 เมตร ช่วงที 2  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,250 เมตรง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ราย
ละเอียดตามสรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้างและแบบแปลนที
กําหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม
ฉบับที 13 มาตรา 50 (2) ให้มีและบํารุงรักษาทางบกและทางนํา เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตร 16 และ 17  เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564) ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลงครังที 3หน้าที 5 ลําดับที 3
โครงการบุกเบิกถนนสายบึงบาโด- ปาโร๊ะ หมู่ที 3 จํานวน 1,099,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนหินคลุก  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะ
ทาง 1000 เมตร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป รายละเอียดตามสรุปผลการ
ประมาณการราคาก่อสร้างและแบบแปลนทีกําหนด  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 13 มาตรา 50 (2) ให้มี
และบํารุงรักษาทางบกและทางนํา เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
ขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2542 มาตร 16 และ 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  ฉบับแก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลงครังที 3หน้าที 5 ลําดับที 4
โครงการบุกเบิกถนนสายผู้ช่วยสุวิทย์ หมู่ที 5 บ้านคลองทราย จํานวน 545,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะ
ทาง 1000 เมตร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป รายละเอียดตามสรุปผลการ
ประมาณการราคาก่อสร้างและแบบแปลนทีกําหนด  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 13 มาตรา 50 (2) ให้มี
และบํารุงรักษาทางบกและทางนํา เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
ขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2542 มาตร 16 และ 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติมเปลียน
แปลง ครังที  2 หน้าที 4 ลําดับที 1 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร

จํานวน 30,000 บาท

เพือใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอดฯ เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าป้าย ค่าเอกสารสิงพิมพ์ ค่าวัสดุ  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที106
 ลําดับที1
     

    

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จํานวน 10,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ เช่น ค่าพันธุ์ไม้ค่าวัสดุคํายัน
ต้น ค่าปุ๋ย  ค่าป้ายรณรงค์  ค่าเตรียมพืนทีปลูก ค่านําดืมผู้เข้าร่วมกิจกร
รมฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินด่วนทีสุดที มท 0891.4ว164 ลงวันที 26 มกราคม  2558เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที 119  ลําดับที 2 บับแก้ไข เพิมเติมเปลียน
แปลงครังที 4 หน้าที 40 ลําดับที  40 
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมปลูกแฝก เช่น ค่าเตรียมพืนทีปลูก
ค่าป้ายรณรงค์  ค่านําดืมผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้เป็น
ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุดที มท
 0891.4ว164 ลงวันที 26 มกราคม  2558 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2542เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
)หน้าที 119  ลําดับที 1 
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายค่าชือวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม ดิน ปุ๋ย กระถางต้นไม้ ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 410,000 บาท
งบบุคลากร รวม 150,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ทีปฏิบัติงานในงาน
สาธารณูปโภค  ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทน
พิเศษรายเดือนของเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานในพืนที จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทีปฏิบัติงานทีปฏิบัติงานในงานสาธารณูปโภค ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  12,000 บาท จากเงินอุดหนุนทัวไป 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เพือให้
ใช้งานได้ปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายค่าชือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ข้อต่อต่างๆ ท่อพีวีซี กาวทาท่อ 
 ท่อระบายนําขนาดต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 180,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประปา ตังจ่ายจากเงินรายได้     
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,106,840 บาท
งบกลาง รวม 10,106,840 บาท
งบกลาง รวม 10,106,840 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5  
 ของค่าจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้   

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,201,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้สุงอายุทีได้ขึนทะเบียนไว้ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป เป็นไปตามรายการเงินอดุหนุนทัวไปประจําปีงบประมมาณ
 พ.ศ. 2562   เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้า 113

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,488,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้พิการทีได้ขึนทะเบียนขอรับเบียยังชีพ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นไปตามรายการเงินอดุหนุนทัวไป
ประจําปีงบประมมาณ พ.ศ. 2562   เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)   หน้า 113
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้ว ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นไปตามรายการเงินอดุหนุ
นทัวไปประจําปีงบประมมาณ พ.ศ. 2562   เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้า 113

สํารองจ่าย จํานวน 683,640 บาท
เพือจ่ายในการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปีในภาพรวมทังก่อนเกิดภัย
ต่างๆ ระหว่างเกิดภัยและหลังภัยได้สินสุดโดยใช้กรณีฉุกเฉินทีมีสาธาร
ณัยเกิดขึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วน
รวม  ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 220,000 บาท
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน จํานวน 180,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเบียสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิน   ในอัตราไม่ตํากว่าร้อยละ 50 ของเงินทีได้รับจัดสรร ตังจ่ายจากเงิน
รายได้   
ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 40,000 บาท  เพือจ่าย
เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ร้อยละ 1 ส่วน 6   ของเงินราย
รับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนในปีทีผ่านมา ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 334,000 บาท
 เพือจ่ายสมทบทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ใน
อัตราร้อยละ 2 ของเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  09:44:17 หน้า : 31/31


