
อาํเภอเมืองปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี

สว่นที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตาํบลรูสะมแิล
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จาํนวน 7,864,035.23

จาํนวน 854,865.76

จาํนวน 506,390.52

จาํนวน 1,839,488.00

จาํนวน 566,628.78

จาํนวน 0.00

จาํนวน 19,066,108.42

จาํนวน 26,105,646.00

จาํนวน 4,969,487.68

จาํนวน 17,195,222.00

จาํนวน 17,229,690.90

จาํนวน 2,759,601.55

จาํนวน 0.00

จาํนวน 8,706,200.00

คาํแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมแิล

              บดันีถงึเวลาทีคณะผูบ้รหิารของเทศบาลตาํบลรสูะมแิล จะไดเ้สนอรา่งเทศบญัญตั ิงบประมาณรายจา่ยประจาํปีตอ่สภา
เทศบาลตาํบลรสูะมแิลอกีครงัหนึง ฉะนนั ในโอกาสนี คณะผูบ้รหิารเทศบาลตาํบลรสูะมแิลจงึขอชีแจงใหท้า่นประธานและ
สมาชิกทุกทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดาํเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ดงัตอ่ไปนี

1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจา่ยทวัไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วนัท ี28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิมสีถานะการเงนิ
 ดงันี
1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จาํนวน 37,649,858.65 บาท

1.1.2 เงนิสะสม จาํนวน 12,044,738.70 บาท

1.1.3 เงนิทุนสาํรองเงนิสะสม จาํนวน 10,472,390.87 บาท

1.1.4 รายการทีไดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หนีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย จาํนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีไดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หนีผูกพนั จาํนวน 5 โครงการ รวม 1,427,535.00 บาท

1.2 เงนิกูค้งคา้ง จาํนวน 5,585,000.00 บาท

2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วนัที 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559

(1) รายรบัจรงิ จาํนวน 56,803,162.71 บาท ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร บาท

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต บาท

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด บาท

หมวดรายไดจ้ากทุน บาท

หมวดภาษีจดัสรร บาท

หมวดเงนิอดุหนุนทวัไป บาท

(2) เงนิอดุหนุนทีรฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์ จาํนวน 27,102,452.24 บาท

(3) รายจา่ยจรงิ จาํนวน 50,860,202.13 บาท ประกอบดว้ย

งบกลาง บาท

งบบคุลากร บาท

งบดาํเนินงาน บาท

งบลงทุน บาท

งบรายจา่ยอนื บาท

(5) รายจา่ยทีจา่ยจากเงนิสะสม จาํนวน 0.00 บาท

(6) รายจา่ยทีจา่ยจากเงนิทุนสาํรองเงนิสะสม 0.00 บาท

งบเงนิอดุหนุน บาท

(4) รายจา่ยทีจา่ยจากเงนิอดุหนุนทีรฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์ จาํนวน 17,731,125.60 บาท
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รายรบัจรงิ ปี  2558

8,894,648.84

938,875.56

426,789.08

1,965,085.00

778,059.73

0.00

13,003,458.21

29,430,825.37

29,430,825.37

28,244,941.00

28,244,941.00

70,679,224.58

คาํแถลงงบประมาณ
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตาํบลรูสะมแิล

อาํเภอเมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี

ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

รายได้จดัเก็บ

หมวดภาษีอากร 9,085,000.00 9,140,000.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และ
ใบอนุญาต

921,000.00 955,500.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 570,000.00 460,000.00

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์

2,000,000.00 1,980,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 700,000.00 775,000.00

หมวดรายไดจ้ากทุน 0.00 0.00

รวมรายได้จดัเก็บ 13,276,000.00 13,310,500.00

รายได้ทีรฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน

หมวดภาษีจดัสรร 29,724,000.00 30,689,500.00

รวมรายได้ทีรฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้
องค์กรปกครองสว่นท้องถิน

29,724,000.00 30,689,500.00

รายได้ทีรฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครอง
สว่นท้องถิน

หมวดเงนิอดุหนุนทวัไป 45,000,000.00 70,000,000.00

รวมรายได้ทีรฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน

45,000,000.00 70,000,000.00

รวม 88,000,000.00 114,000,000.00
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รายจ่ายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

งบกลาง 4,319,302.31 5,743,014.00 16,812,896.00

งบบคุลากร 19,200,190.68 25,265,200.00 29,365,200.00

งบดาํเนินงาน 18,530,776.73 26,570,086.00 29,117,498.00

งบลงทุน 8,777,438.92 21,475,500.00 29,904,006.00

งบรายจา่ยอนื 4,102,463.00 0.00 0.00

งบเงนิอดุหนุน 8,755,420.44 8,946,200.00 8,800,400.00

63,685,592.08 88,000,000.00 114,000,000.00

63,685,592.08 88,000,000.00 114,000,000.00

รวมจา่ยจากงบประมาณ

รวม

คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ



ของ
เทศบาลตาํบลรูสะมแิล

อาํเภอเมืองปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี

สว่นที 2

เทศบญัญตัิ

เรือง

งบประมาณรายจา่ย

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



9,505,200 14,475,200

1,755,200 1,755,200

7,750,000 12,720,000

6,470,000 9,785,000

1,120,000 1,850,000

3,150,000 5,330,000

1,030,000 1,390,000

1,170,000 1,215,000

1,476,820 2,241,820

972,400 1,417,400

504,420 824,420

33,400 33,400

33,400 33,400

17,485,420 26,535,420

100,000 320,000 510,000

100,000 220,000 360,000

0 100,000 150,000 5

งบบุคลากร 4,970,000

    เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 4,970,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาํบลรูสะมแิล

อาํเภอเมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี

แผนงานบริหารงานท ัวไป

งาน

งานบรหิารทวัไป งานบรหิารงานคลงั รวมงบ

    คา่วสัดุ 360,000

    คา่สาธารณูปโภค 45,000

งบลงทุน 765,000

งบดําเนินงาน 3,315,000

    คา่ตอบแทน 730,000

    คา่ใช้สอย 2,180,000

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั

รวม

    เงนิอดุหนุน 0

                                             รวม 9,050,000

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

    คา่ครุภณัฑ์ 445,000

    คา่ทีดนิและสงิกอ่สรา้ง 320,000

งบเงินอุดหนุน 0

    คา่วสัดุ 50,000

งบ

งบดําเนินงาน 90,000

    คา่ใช้สอย 40,000

งาน
งานบรหิารทวัไปเกียวกบัการ

รกัษาความสงบภายใน
งานเทศกจิ



3,926,386 5,250,000 9,176,386

1,980,000 5,250,000 7,230,000

1,946,386 0 1,946,386

4,026,386 5,570,000 9,686,386

1,210,000 2,580,000

1,210,000 2,580,000

1,135,000 7,140,498

195,000 295,000

650,000 1,538,000

250,000 5,267,498

40,000 40,000

50,000 50,000

50,000 50,000

0 8,752,000

0 8,752,000

2,395,000 18,522,498

7,320,000 7,320,000

7,320,000 7,320,000

3,350,000 3,500,000

715,000 715,000

1,250,000 1,250,000

1,350,000 1,500,000 6

งบลงทุน 0

    คา่ครุภณัฑ์ 0

งาน
งานบรหิารทวัไปเกียวกบั

การศึกษา
งานระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษา
รวมงบ

    คา่ทีดนิและสงิกอ่สรา้ง 0

                                             รวม 90,000

แผนงานการศึกษา

    คา่ตอบแทน 100,000

    คา่ใช้สอย 888,000

    คา่วสัดุ 5,017,498

งบบุคลากร 1,370,000

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,370,000

งบดําเนินงาน 6,005,498

รวมงบ

งบเงินอุดหนุน 8,752,000

    เงนิอดุหนุน 8,752,000

                                             รวม 16,127,498

    คา่สาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

    คา่ครุภณัฑ์ 0

งบบุคลากร 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0

งบดําเนินงาน 150,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบรหิารทวัไปเกียวกบั

สาธารณสุข
งานบรกิารสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอืน

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 0

    คา่วสัดุ 150,000



35,000 35,000

424,300 424,300

424,300 424,300

11,094,300 11,244,300

250,000

250,000

250,000

4,990,000 0 4,990,000

4,990,000 0 4,990,000

3,167,000 1,000,000 4,667,000

535,000 0 535,000

1,750,000 1,000,000 2,750,000

870,000 0 1,370,000

12,000 0 12,000

647,500 0 15,358,500

647,500 0 647,500

0 0 14,711,000

8,804,500 1,000,000 25,015,500

7

    คา่สาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

    คา่ครุภณัฑ์ 0

งบดําเนินงาน 250,000

    คา่ใช้สอย 250,000

                                             รวม 250,000

                                             รวม 150,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งาน
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคม

สงเคราะห์
รวมงบ

รวมงบ

งบบุคลากร 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
งานบรหิารทวัไปเกียวกบัเคหะ

และชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ ง
ปฏกิูล

    คา่วสัดุ 500,000

    คา่สาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 14,711,000

งบดําเนินงาน 500,000

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 0

    คา่ครุภณัฑ์ 0

    คา่ทีดนิและสงิกอ่สรา้ง 14,711,000

                                             รวม 15,211,000



100,000 405,000

100,000 405,000

0 1,784,000

0 1,784,000

0 15,000

0 15,000

100,000 2,204,000

400,000 950,000

400,000 950,000

400,000 950,000

30,000 60,000

0 30,000

30,000 30,000

30,000 60,000
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แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งาน
งานบรหิารทวัไปเกียวกบัสรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน

งานสง่เสริมและสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

รวมงบ

    คา่ทีดนิและสงิกอ่สรา้ง 1,784,000

งบเงินอุดหนุน 15,000

    เงนิอดุหนุน 15,000

งบดําเนินงาน 305,000

    คา่ใช้สอย 305,000

งบลงทุน 1,784,000

รวมงบ

งบดําเนินงาน 550,000

    คา่ใช้สอย 550,000

                                             รวม 2,104,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งาน

งานกีฬาและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน

รวมงบ

งบดําเนินงาน 30,000

    คา่ใช้สอย 30,000

                                             รวม 550,000

แผนงานการเกษตร

งาน

งานสง่เสริมการเกษตร งานอนุรกัษ์แหลง่นําและป่าไม้

    คา่วสัดุ 0

                                             รวม 30,000



1,850,000

50,000

500,000

1,300,000

869,000

869,000

2,719,000

16,812,896

16,812,896

16,812,896
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งาน

งานกจิการประปา รวมงบ

งบดําเนินงาน 1,850,000

แผนงานการพาณิชย์

งบลงทุน 869,000

    คา่ทีดนิและสงิกอ่สรา้ง 869,000

                                             รวม 2,719,000

    คา่ใช้สอย 50,000

    คา่วสัดุ 500,000

    คา่สาธารณูปโภค 1,300,000

งบกลาง 16,812,896

    งบกลาง 16,812,896

                                             รวม 16,812,896

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวมงบ



9,505,200 14,475,200

1,755,200 1,755,200

7,750,000 12,720,000

6,470,000 9,785,000

1,120,000 1,850,000

3,150,000 5,330,000

1,030,000 1,390,000

1,170,000 1,215,000

1,476,820 2,241,820

972,400 1,417,400

504,420 824,420

33,400 33,400

33,400 33,400

17,485,420 26,535,420

100,000 320,000 510,000

100,000 220,000 360,000

0 100,000 150,000 5

งบบุคลากร 4,970,000

    เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 4,970,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาํบลรูสะมแิล

อาํเภอเมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี

แผนงานบริหารงานท ัวไป

งาน

งานบรหิารทวัไป งานบรหิารงานคลงั รวมงบ

    คา่วสัดุ 360,000

    คา่สาธารณูปโภค 45,000

งบลงทุน 765,000

งบดําเนินงาน 3,315,000

    คา่ตอบแทน 730,000

    คา่ใช้สอย 2,180,000

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั

รวม

    เงนิอดุหนุน 0

                                             รวม 9,050,000

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

    คา่ครุภณัฑ์ 445,000

    คา่ทีดนิและสงิกอ่สรา้ง 320,000

งบเงินอุดหนุน 0

    คา่วสัดุ 50,000

งบ

งบดําเนินงาน 90,000

    คา่ใช้สอย 40,000

งาน
งานบรหิารทวัไปเกียวกบัการ

รกัษาความสงบภายใน
งานเทศกจิ



3,926,386 5,250,000 9,176,386

1,980,000 5,250,000 7,230,000

1,946,386 0 1,946,386

4,026,386 5,570,000 9,686,386

1,210,000 2,580,000

1,210,000 2,580,000

1,135,000 7,140,498

195,000 295,000

650,000 1,538,000

250,000 5,267,498

40,000 40,000

50,000 50,000

50,000 50,000

0 8,752,000

0 8,752,000

2,395,000 18,522,498

7,320,000 7,320,000

7,320,000 7,320,000

3,350,000 3,500,000

715,000 715,000

1,250,000 1,250,000

1,350,000 1,500,000 6

งบลงทุน 0

    คา่ครุภณัฑ์ 0

งาน
งานบรหิารทวัไปเกียวกบั

การศึกษา
งานระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษา
รวมงบ

    คา่ทีดนิและสงิกอ่สรา้ง 0

                                             รวม 90,000

แผนงานการศึกษา

    คา่ตอบแทน 100,000

    คา่ใช้สอย 888,000

    คา่วสัดุ 5,017,498

งบบุคลากร 1,370,000

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,370,000

งบดําเนินงาน 6,005,498

รวมงบ

งบเงินอุดหนุน 8,752,000

    เงนิอดุหนุน 8,752,000

                                             รวม 16,127,498

    คา่สาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

    คา่ครุภณัฑ์ 0

งบบุคลากร 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0

งบดําเนินงาน 150,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบรหิารทวัไปเกียวกบั

สาธารณสุข
งานบรกิารสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอืน

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 0

    คา่วสัดุ 150,000



35,000 35,000

424,300 424,300

424,300 424,300

11,094,300 11,244,300

250,000

250,000

250,000

4,990,000 0 4,990,000

4,990,000 0 4,990,000

3,167,000 1,000,000 4,667,000

535,000 0 535,000

1,750,000 1,000,000 2,750,000

870,000 0 1,370,000

12,000 0 12,000

647,500 0 15,358,500

647,500 0 647,500

0 0 14,711,000

8,804,500 1,000,000 25,015,500
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    คา่สาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

    คา่ครุภณัฑ์ 0

งบดําเนินงาน 250,000

    คา่ใช้สอย 250,000

                                             รวม 250,000

                                             รวม 150,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งาน
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคม

สงเคราะห์
รวมงบ

รวมงบ

งบบุคลากร 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
งานบรหิารทวัไปเกียวกบัเคหะ

และชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ ง
ปฏกิูล

    คา่วสัดุ 500,000

    คา่สาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 14,711,000

งบดําเนินงาน 500,000

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 0

    คา่ครุภณัฑ์ 0

    คา่ทีดนิและสงิกอ่สรา้ง 14,711,000

                                             รวม 15,211,000



100,000 405,000

100,000 405,000

0 1,784,000

0 1,784,000

0 15,000

0 15,000

100,000 2,204,000

400,000 950,000

400,000 950,000

400,000 950,000

30,000 60,000

0 30,000

30,000 30,000

30,000 60,000
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แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งาน
งานบรหิารทวัไปเกียวกบัสรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน

งานสง่เสริมและสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

รวมงบ

    คา่ทีดนิและสงิกอ่สรา้ง 1,784,000

งบเงินอุดหนุน 15,000

    เงนิอดุหนุน 15,000

งบดําเนินงาน 305,000

    คา่ใช้สอย 305,000

งบลงทุน 1,784,000

รวมงบ

งบดําเนินงาน 550,000

    คา่ใช้สอย 550,000

                                             รวม 2,104,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งาน

งานกีฬาและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน

รวมงบ

งบดําเนินงาน 30,000

    คา่ใช้สอย 30,000

                                             รวม 550,000

แผนงานการเกษตร

งาน

งานสง่เสริมการเกษตร งานอนุรกัษ์แหลง่นําและป่าไม้

    คา่วสัดุ 0

                                             รวม 30,000



1,850,000

50,000

500,000

1,300,000

869,000

869,000

2,719,000

16,812,896

16,812,896

16,812,896
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งาน

งานกจิการประปา รวมงบ

งบดําเนินงาน 1,850,000

แผนงานการพาณิชย์

งบลงทุน 869,000

    คา่ทีดนิและสงิกอ่สรา้ง 869,000

                                             รวม 2,719,000

    คา่ใช้สอย 50,000

    คา่วสัดุ 500,000

    คา่สาธารณูปโภค 1,300,000

งบกลาง 16,812,896

    งบกลาง 16,812,896

                                             รวม 16,812,896

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวมงบ
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ยอดรวม

26,535,420

9,686,386

18,522,498

11,244,300

250,000

25,015,500

2,204,000

950,000

60,000

2,719,000

16,812,896

114,000,000

ยอดรวม

0

                        โดยทีเป็นการสมควรตงังบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อาศยัอาํนาจตามความใน
พระราชบญัญตั ิเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพมิเตมิถงึ (ฉบบัที 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 ,มาตรา 62 และมาตรา 65

ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจาํนวนรวมทงัสนิ 0 บาท ดงันี

งบ

รวมรายจ่าย

แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณิชย์

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายท ังสนิ

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงานบรหิารงานทวัไป

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ด้านบริการชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา

แผนงานสาธารณสขุ

เทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตาํบลรูสะมแิล

อาํเภอเมืองปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี

จงึตราขนึไวโ้ดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาํบลรูสะมแิล และผูว้า่ราชการจงัหวดัปตัตานี

ขอ้ 1. เทศบญัญตั ินีเรียกวา่ เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขอ้ 2. เทศบญัญตั ินีใหใ้ช้บงัคบัตงัแตว่นัที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป

ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจาํนวนรวมทงัสนิ 114,000,000 บาท

ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยทวัไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนทวัไป 
เป็นจาํนวนรวมทงัสนิ 114,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งันี

แผนงาน

ด้านบริหารทวัไป
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                  เห็นชอบ

                        (นายสรุยิะ  อมรโรจน์วรวฒุ)ิ

(ลงนาม)

นายกเทศมนตรตีาํบลรสูะมแิล

(นายบนัเทงิ   ลอ่งจนัทร์)

ตาํแหน่ง ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าที

          

ประกาศ ณ วนัที  30  เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2559

ขอ้ 7. ใหน้ายกเทศมนตรตีาํบลรสูะมแิลมหีน้าทีรกัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตันีิ

ขอ้ 6. ให.้..............................................ปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิของเทศบาลตาํบล

                                      ตาํแหน่ง   ผูว้า่ราชการจงัหวดัปตัตานี



ปี 2557 ปี 2558

0.00 7,301,962.50 0.00

0.00 137,750.26 64.71

0.00 1,454,936.08 0.00

0.00 8,894,648.84

0.00 120.00 0.00

0.00 641,310.00 -7.14

0.00 37,600.00 14.29

0.00 3,050.00 150.00

0.00 5,620.00 -66.67

0.00 1,720.00 100.00

0.00 0.00 100.00

0.00 3,882.56 100.00

0.00 0.00 0.00

0.00 86,150.00 41.67

0.00 30,000.00 0.00

0.00 127,103.00 73.33

0.00 2,320.00 -60.00
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รายงานประมาณการรายรบั
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

เทศบาลตาํบลรูสะมแิล

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

อาํเภอ เมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี
 

     ภาษีโรงเรือนและทีดนิ 0.00 7,500,000 % 7,500,000

หมวดภาษีอากร

     ภาษีป้าย 0.00 1,500,000 % 1,500,000

     ภาษีบาํรุงท้องที 0.00 85,000 % 140,000

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 9,085,000 9,140,000

     คา่ธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย 0.00 700,000 % 650,000

     คา่ธรรมเนียมเกยีวกบัการควบคมุอาคาร 0.00 500 % 500

     คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิตงัแผน่ประกาศหรือแผน่
ปลวิเพือการโฆษณา

0.00 2,000 % 5,000

     คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสอืรบัรองการแจง้
สถานทีจาํหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 35,000 % 40,000

     คา่ธรรมเนียมอนื ๆ 0.00 1,000 % 2,000

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ 0.00 15,000 % 5,000

     คา่ปรบัการผดิสญัญา 0.00 0 % 5,000

     คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายสาธารณสขุ 0.00 0 % 2,000

     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการทีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ

0.00 60,000 % 85,000

     คา่ปรบัอนื ๆ 0.00 0 % 0

     คา่ใบอนุญาตเกยีวกบัการควบคมุอาคาร 0.00 75,000 % 130,000

     คา่ใบอนุญาตจดัตงัสถานทีจาํหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครวั หรือพืนทีใด ซงึมพืีนทีเกนิ 200 
ตารางเมตร

0.00 30,000 % 30,000

     คา่ใบอนุญาตอนืๆ 0.00 2,500 % 1,000



0.00 938,875.56

0.00 365,589.08 -20.00

0.00 61,200.00 -14.29

0.00 426,789.08

0.00 1,785,142.00 5.88

0.00 179,943.00 -40.00

0.00 1,965,085.00

0.00 353,072.00 16.67

0.00 150.00 0.00

0.00 424,837.73 6.25

0.00 778,059.73

0.00 1,319,793.29 -12.00

0.00 9,449,944.30 -9.09

0.00 7,021,751.31 5.49

0.00 3,754,054.79 21.21

0.00 6,467,000.09 18.18

0.00 94,190.05 0.00

0.00 186,131.14 -9.52

0.00 1,131,539.00 7.30

0.00 6,421.40 62.50

0.00 29,430,825.37

0.00 28,244,941.00 55.56

0.00 28,244,941.00

0.00 70,679,224.58
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รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 0.00 921,000 955,500

     ดอกเบยี 0.00 500,000 % 400,000

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 0.00 570,000 460,000

     รายไดจ้ากทรพัย์สนิอนื ๆ 0.00 70,000 % 60,000

     รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 1,700,000 % 1,800,000

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 2,000,000 1,980,000

     รายไดจ้ากสาธารณูปโภคอนื ๆ 0.00 300,000 % 180,000

     เงนิทีมผูีอ้ทุิศให้ 0.00 300,000 % 350,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอนืๆ 0.00 400,000 % 425,000

     คา่รบัรองสาํเนาและถา่ยเอกสาร 0.00 0 % 0

หมวดภาษีจดัสรร

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 700,000 775,000

     ภาษีมลูคา่เพมิตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 0.00 11,000,000 % 10,000,000

     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลอืน 0.00 1,500,000 % 1,320,000

     ภาษีสรุา 0.00 3,300,000 % 4,000,000

     ภาษีมลูคา่เพมิตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ 0.00 7,110,000 % 7,500,000

     คา่ภาคหลวงแร่ 0.00 100,000 % 100,000

     ภาษีสรรพสามติ 0.00 5,500,000 % 6,500,000

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตาม
ประมวลกฎหมายทีดนิ

0.00 1,000,000 % 1,073,000

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 210,000 % 190,000

รวมหมวดภาษีจดัสรร 0.00 29,724,000 30,689,500

     ภาษีจดัสรรอนืๆ 0.00 4,000 % 6,500

     เงนิอดุหนุนทวัไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที
และภารกจิถา่ยโอนเลือกทาํ

0.00 45,000,000 % 70,000,000

หมวดเงนิอุดหนุนทวัไป

รวมทุกหมวด 0.00 88,000,000 114,000,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทวัไป 0.00 45,000,000 70,000,000
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รวม บาท
จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

รวม บาท
จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายทวัไป

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

ประมาณการรายรบัรวมทงัสนิ 114,000,000   บาท  แยกเป็น

เทศบาลตาํบลรูสะมแิล

อาํเภอเมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี

ประมาณการสงูกวา่ปีทีผา่นมา โดยคาํนวณจากการจดัเก็บ
ตามพระราชบญัญตัภิาษีโรงเรือนและทีดนิ พ.ศ.2475 และ
เทียบคยีงกบัปีทีผา่นมา

ภาษีบาํรงุทอ้งที 140,000
ประมาณการสงูกวา่ปีทีผา่นมาโดยคาํนวณจากการจดัเก็บ
ตามพระราชบญัญตัภิาษีบาํรุงทอ้งที พ.ศ.2510 และ
เทียบเคยีงกบัปีทีผา่นมา

รายไดจ้ดัเก็บ

หมวดภาษีอากร 9,140,000
ภาษีโรงเรือนและทีดนิ 7,500,000

คา่ธรรมเนียมเกยีวกบัการควบคมุอาคาร 500
ประมาณการเทา่กบัปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ
ในปีทีผา่นมา

คา่ธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย 650,000

ภาษีป้าย 1,500,000
ประมาณการเทา่กบัปีทีผา่นมาโดยคาํนวณจากการจดัเก็บ
รายไดต้ามพระราชบญัญตัภิาษีป้าย พ.ศ.2508 และ
เทียบเคยีงกบัปีทีผา่นมา

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 955,500

คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิตงัแผน่ประกาศหรือแผน่ปลวิ
เพือการโฆษณา

5,000

ประมาณการสงูกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ
ในปีทีผา่นมา

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ 5,000

ประมาณการเทา่กบัปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ
ในปีทีผา่นมา

คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสอืรบัรองการแจง้สถานที
จาํหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

40,000

ประมาณการสงูกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ
ในปีทีผา่นมา

ประมาณการตาํกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ
ในปีทีผา่นมา

คา่ธรรมเนียมอนื ๆ 2,000
ประมาณการสงูกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ
ในปีทีผา่นมา
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จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

รวม บาท
จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

รวม บาท
จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

รวม บาท
จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายสาธารณสขุ 2,000
ประมาณการสงูกวา่ปีทีผา่นมา โดยเทียบเคยีงกบัรายไดท้ีรบั
จรงิในปีทีผา่นมา

คา่ปรบัการผดิสญัญา 5,000

คา่ใบอนุญาตจดัตงัสถานทีจาํหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสม
อาหารในครวั หรอืพืนทีใด ซงึมพืีนทีเกนิ 200 ตารางเมตร

30,000

ประมาณการเทา่กบัปีทีผา่นมา เนืองจากเทียบเคยีงกบัรายได้
รบัจรงิในปีทีผา่นมา

คา่ใบอนุญาตเกียวกบัการควบคมุอาคาร 130,000

ประมาณการสงูกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ
ในปีทีผา่นมา

คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการทีเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ

85,000

ประมาณการตาํกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ
ในปีทีผา่นมา

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 460,000
ดอกเบยี 400,000
ประมาณการตาํกวา่ปีทีผา่นมา เนืองจากเทียบเคยีงจาก
รายไดท้ีรบัจรงิในปีทีผา่นมา

ประมาณการสงูกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ
ในปีทีผา่นมา

คา่ใบอนุญาตอนืๆ 1,000
ประมาณการตาํกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ
ในปีทีผา่นมา

รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,800,000
ประมาณการสงูกวา่ปีทีผา่นมา เนืองจากเทียบเคยีงจาก
รายไดท้ีรบัจรงิในปีทีผา่นมา

รายไดจ้ากสาธารณูปโภคอนื ๆ 180,000

รายไดจ้ากทรพัย์สนิอนื ๆ 60,000
ประมาณการตาํกวา่ปีทีผา่นมา เนืองจากเทียบเคยีงกบัรายได้
ทีรบัจรงิในปีทีผา่นมา

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,980,000

ประมาณการสงูกวา่ปีทีผา่นมา เนืองจากเทียบเคยีงจาก
รายไดท้ีรบัจรงิในปีทีผา่นมา

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอนืๆ 425,000
ประมาณการสงูกวา่ปีทีผา่นมา เนืองจากเทียบเคยีงจาก
รายไดท้ีรบัจรงิในปีทีผา่นมา

ประมาณการสงูกวา่ปีทีผา่นมา เนืองจากเทียบเคยีงจาก
รายไดท้ีรบัจรงิในปีทีผา่นมา

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 775,000
เงนิทีมผีูอ้ทุศิให้ 350,000
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รวม บาท
จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

รวม บาท

จาํนวน บาท

ประมาณการตาํกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ
ในปีทีผา่นมา

ภาษีมลูคา่เพมิตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 10,000,000
ประมาณการตาํกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ
ในปีทีผา่นมา

รายไดท้ีรฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน

หมวดภาษีจดัสรร 30,689,500
ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลอืน 1,320,000

ประมาณการตาํกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ
ในปีทีผา่นมา

ภาษีสรรพสามติ 6,500,000
ประมาณการสงูกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ
ในปีทีผา่นมา

ภาษีมลูคา่เพมิตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ 7,500,000
ประมาณการตาํกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ
ในปีทีผา่นมา

ภาษีสรุา 4,000,000

ประมาณการตาํกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ
ในปีทีผา่นมา

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวล
กฎหมายทีดนิ

1,073,000

ประมาณสงูกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิในปีที
ผา่นมา

คา่ภาคหลวงแร่ 100,000
ประมาณการตาํกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ
ในปีทีผา่นมา

คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 190,000

หมวดเงนิอุดหนุนทวัไป 70,000,000

เงนิอดุหนุนทวัไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหน้าทีและ
ภารกจิถา่ยโอนเลือกทาํ

70,000,000

ประมาณการสงูกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ
ในปีทีผา่นมา ตามและดาํเนินการหนงัสอืสงัการซกัซอ้มแนว
ทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ

ภาษีจดัสรรอนืๆ 6,500
ประมาณการสงูกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ
ในปีทีผา่นมา

รายไดท้ีรฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน









ปี 2557 ปี 2558

0 177,120 100 %

0 41,661.5 100 %

0 41,661.5 100 %

0 68,888 100 %

0 1,434,240 0 %

0 1,763,571

0 2,610,685.03 7.97 %

0 341,879 177.78 %

0 0 97.04 %

0 1,588,560 -0.19 %

0 216,000 225 %

0 4,757,124.03

0 6,520,695.03

0 611,042 -14.29 %

0 0 100 %

0 33,260 0 %

0 222,300 14.29 %
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

อาํเภอเมอืงปตัตานี    จงัหวดัปตัตานี

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตาํบลรูสะมแิล

เงนิเดือนนายก/รองนายก 0 0 50,000

เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 0 0 50,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

แผนงานบริหารงานท ัวไป

งานบรหิารทวัไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)

เงนิเดือนพนกังาน 0 3,890,000 4,200,000

เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ 0 1,555,200 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 1,555,200 1,755,200

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 0 0 50,000

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีปรกึษานายกเทศมนตรี 0 0 50,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0 6,220,000 7,750,000

รวมงบบคุลากร 0 7,775,200 9,505,200

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0 1,603,000 1,600,000

เงนิเพมิตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0 200,000 650,000

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 324,000 900,000

เงนิประจาํตาํแหน่ง 0 203,000 400,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 50,000 50,000

คา่เช่าบา้น 0 350,000 400,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ 0 700,000 600,000

คา่เบยีประชุม 0 10,000 20,000

งบดําเนินงาน

คา่ตอบแทน



0 16,000 0 %

0 882,602

0 1,078,304 52.32 %

0 13,555 11.11 %

0 412,893 -9.09 %
0 265,150 0 %

0 0 66.67 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 31,460.37 -16.67 %

0 1,801,362.37

0 426,578 -42.86 %

0 0 100 %

0 28,590 0 %

0 0 100 %

0 21,600 0 %

0 197,459.69 -9.09 %

0 80,080 -33.33 %

0 0 100 %

0 754,307.69

0 742,662.79 0 %

0 97,394.56 0 %

0 113,085 0 %

0 45,623.08 -37.5 %

0 998,765.43
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รายจา่ยเกยีวกบัการรบัรองและพธีิการ 0 45,000 50,000

รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 0 1,313,000 2,000,000

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0 50,000 50,000

รวมคา่ตอบแทน 0 1,160,000 1,120,000

คา่พวงมาลยั พวงมาลา พวงหรีด ดอกไม ้สาํหรบัพธีิการ หรืองานในโอกาส
ตา่งๆ

0 0 10,000

โครงการจดังานวนัทอ้งถนิไทย 0 20,000 20,000

คา่ใช้จา่ยในการเลือกตงันายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลรสูะ
มแิล

0 30,000 50,000

คา่พวงมาลยั ดอกไม ้สาํหรบัพธีิการในโอกาสตา่งๆ 0 5,000 0

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการและฝึกอบรมบคุลากร 0 550,000 500,000
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางเพอืสมัมนาศกึษาดูงานทงัในและตา่งประเทศ 0 400,000 400,000

วสัดุสาํนกังาน 0 700,000 400,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 0 10,000

รวมคา่ใช้สอย 0 2,483,000 3,150,000

คา่วสัดุ

โครงการจดังานวนัเทศบาล 0 0 20,000

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 0 120,000 100,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 150,000 100,000

วสัดุอนื 0 50,000 100,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0 50,000 50,000

วสัดุเชือเพลงิและหลอ่ลนื 0 330,000 300,000

วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000 50,000

วสัดุกอ่สรา้ง 0 0 20,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 0 120,000 120,000

คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 0 80,000 50,000

คา่ไฟฟ้า 0 900,000 900,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 0 100,000 100,000

รวมคา่วสัดุ 0 1,330,000 1,030,000

คา่สาธารณูปโภค

รวมคา่สาธารณูปโภค 0 1,200,000 1,170,000



0 4,437,037.49

0 10,000 0 %

0 0 100 %

0 5,300 -100 %

0 6,600 -50 %

0 17,600 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 895,000 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 5,800 0 %

0 0 50 %

0 0 -100 %

0 80,728.36 -11.11 %

0 1,021,028.36
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ครภุณัฑ์สาํนกังาน

คา่จดัซือเกา้อขีาเหล็กเบาะหนงั 0 0 0

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ์

รวมงบดําเนินงาน 0 6,173,000 6,470,000

คา่จดัซือโทรศพัท์เคลอืนที 0 75,000 0

คา่จดัซือพดัลมตดิเพดาน 0 0 18,000

คา่จดัซือโตะ๊ทาํงาน ระดบั 3-6 0 14,000 7,000

คา่จดัซือโตะ๊สขีาวพบัได้ 0 24,000 24,000

คา่จดัซือเกา้อทีาํงาน ระดบั 3-6 0 0 3,000

คา่จดัซือเกา้อทีาํงาน ระดบั 3-6 0 7,500 0

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั 0 0 0

ครภุณัฑ์กอ่สรา้ง

รถจกัรยานยนต์ ขนาด 150 ซซีี. 0 90,000 0

รถดบัเพลงิชนิดถงันาํถงัโฟมในตวั ขนาด 6 ลอ้ 0 5,250,000 0

โครงการจดัทาํตูเ้ก็บเอกสารอเนกประสงค์ หอ้งปฏบิตังิานสาํนกังานสาํนกั
ปลดัเทศบาลและหอ้งปฏบิตังิานปลดัเทศบาล

0 437,000 0

ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

คา่จดัซือถงัตม้นาํไฟฟ้า 0 0 15,000

ประเภทครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั 0 0 0

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืโทรทศัน์ แอล อ ีดี (LED TV) ขนาด 40 นิว จาํนวน 
1 เครอืง

0 0 16,000

ครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั

คา่จดัซือเลอืยยนต์ชนิดโซ่ 0 15,000 15,000

ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 6,869,400 972,400

คา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง

คา่จดัซือเครอืงพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาํ 0 7,300 0

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0 900,000 800,000

ครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์

คา่จดัซือเครอืงคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ สาํหรบังานประมวลผล 0 49,600 74,400

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีดนิและสงิกอ่สรา้ง



0 0 100 %

0 0

0 1,021,028.36

0 998,257 0 %

0 998,257

0 998,257

0 27,200 22.79 %

0 27,200

0 27,200

0 13,004,217.88

0 2,196,573.32 36.36 %

0 66,649 580 %

0 0 122.22 %

0 926,200 0 %

0 152,000 200 %

0 3,341,422.32

0 3,341,422.32

0 388,260 33.33 %

0 66,200 -33.33 %

0 177,666 11.11 %

0 10,808 0 %

0 642,934

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รวมคา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 0 0 504,420

รวมงบลงทุน 0 6,869,400 1,476,820

โครงการปรบัปรุงหอ้งสาํนกัปลดั 0 0 504,420

เงินอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 27,200 33,400

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

รายจา่ยอนื 0 0 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)

รวมงานบริหารท ัวไป 0 20,844,800 17,485,420

งานบรหิารงานคลงั

รวมเงินอุดหนุน 0 27,200 33,400

รวมงบเงินอุดหนุน 0 27,200 33,400

เงนิเพมิตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0 150,000 450,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0 3,380,000 4,970,000

เงนิประจาํตาํแหน่ง 0 45,000 100,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0 910,000 910,000

เงนิเดือนพนกังาน 0 2,200,000 3,000,000

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 75,000 510,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 150,000 100,000

คา่เช่าบา้น 0 180,000 200,000

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ 0 300,000 400,000

รวมงบบคุลากร 0 3,380,000 4,970,000

งบดําเนินงาน

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0 30,000 30,000

รวมคา่ตอบแทน 0 660,000 730,000
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0 624,879 9.76 %

0 146,578 -100 %

0 9,875 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 16,533.11 0 %

0 797,865.11

0 85,033.4 -54.55 %

0 0 100 %

0 0 25 %

0 83,692.27 -37.5 %

0 88,640 -23.08 %

0 257,365.67

0 31,481.25 -18.18 %

0 31,481.25

0 1,729,646.03

0 23,200 -100 %

0 6,200 -100 %

0 2,600 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 33.33 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ

(1)คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการและฝึกอบรมบคุลากร 0 190,000 0

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 0 1,640,000 1,800,000

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 0 50,000 50,000

รวมคา่ใช้สอย 0 1,942,000 2,180,000

โครงการจดัทาํแผนทีภาษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ (โครงการตอ่เนือง) 0 0 60,000
โครงการบรกิารประชาชนรบัชําระภาษีในวนัหยุดราชการ (โครงการ
ตอ่เนือง)

0 0 70,000

(2)โครงการจดัทาํแผนทีภาษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ 0 62,000 0

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการและฝึกอบรมบคุลากร 0 0 200,000

วสัดุเชือเพลงิและหลอ่ลนื 0 160,000 100,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 130,000 100,000

วสัดุกอ่สรา้ง 0 0 10,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0 40,000 50,000

คา่วสัดุ

วสัดุสาํนกังาน 0 220,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 3,207,000 3,315,000

งบลงทุน

คา่บรกิารโทรศพัท์ 0 55,000 45,000

รวมคา่สาธารณูปโภค 0 55,000 45,000

รวมคา่วสัดุ 0 550,000 360,000

คา่สาธารณูปโภค

3.คา่จดัซือเกา้อทีาํงาน ระดบั 3-6 0 7,500 0

คา่จดัซือเกา้อทีาํงาน ระดบั 3-6 0 0 1,500

1.คา่จดัซือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน(มอก.) 0 24,000 0

2.คา่จดัซือโตะ๊ทาํงาน ระดบั 3-6 0 7,000 0

คา่ครุภณัฑ์

ครภุณัฑ์สาํนกังาน

คา่จดัซือโตะ๊ทาํงาน ระดบั 3-6 0 0 3,500

คา่จดัซือโทรศพัท์เคลอืนทีสาํหรบัหวัหน้าสว่นราชการ 0 25,000 0

คา่จดัซือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.) 0 0 24,000

คา่จดัซือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ลนิชกั (มอก.) 0 12,000 16,000
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0 0 100 %

0 0 -100 %

0 28,800 0 %

0 0 -100 %

0 16,231.31 0 %

0 77,031.31

0 0 100 %

0 0

0 77,031.31

0 761,996 0 %

0 761,996

0 761,996

0 5,910,095.66

0 18,914,313.54

0 47,490 0 %

0 0 0 %

0 47,490

0 47,490

ครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์

คา่จดัซือคอมพวิเตอร์แมข่า่ย แบบที 2 0 0 350,000

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 170,300 445,000

คา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง

คา่จดัซือเครอืงพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาํ แบบ Network แบบที
 1

0 20,000 0

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0 50,000 50,000

คา่จดัซือเครอืงคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ สาํหรบังานประมวลผล 0 24,800 0

คา่จดัซือเครอืงคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ สาํหรบัประมวลผล 0 0 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รวมคา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 0 0 320,000

รวมงบลงทุน 0 170,300 765,000

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีดนิและสงิกอ่สรา้ง

โครงการปรบัปรุงหอ้ง"จุดบรกิารรว่ม" 0 0 320,000

รวมแผนงานบริหารงานทวัไป 0 27,602,100 26,535,420

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0

รวมงานบริหารงานคลงั 0 6,757,300 9,050,000

รายจา่ยอนื 0 0 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0

โครงการปกป้องสถาบนัสาํคญัของชาติ 0 50,000 50,000

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนกจิกรรมเพอืเสรมิสรา้งความปรองดอง
สมานฉนัท์ และกระบวนการประชาธปิไตย

0 50,000 50,000

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ

งานบรหิารทวัไปเกียวกบัการรกัษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

รวมคา่ใช้สอย 0 100,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 100,000 100,000



22

0 0 100 %

0 0

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 47,490

0 0 33.33 %

0 0

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการตดิตงักลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดบรเิวณหา้แยกถนนเจรญิประดษิฐ์ถงึ
วงเวียนดา้นหลงัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

0 0 1,980,000

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ์

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีดนิและสงิกอ่สรา้ง

โครงการปรบัปรุงสญัญาณไฟ บรเิวณสแียกสะพานเฉลมิพระเกียรต ิจาํนวน
 1 จุด

0 0 1,946,386

คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปโภค

โครงการตดิตงักลอ้งวงจรปิด (CCTV) ระบบ IP 0 1,500,000 0

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 0 1,980,000

คา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง

งบดําเนินงาน

คา่ใช้สอย

รวมงานบริหารท ัวไปเกียวกบัการรกัษาความสงบภายใน 0 1,600,000 4,026,386

งานเทศกจิ

รวมคา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 0 1,500,000 1,946,386

รวมงบลงทุน 0 1,500,000 3,926,386

วสัดุอนื 0 0 50,000

รวมคา่วสัดุ 0 0 50,000

รวมคา่ใช้สอย 0 30,000 40,000

คา่วสัดุ

รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ

โครงการเทศกจิพบประชาชนตาํบลรูสะมแิล 0 30,000 40,000

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

งบดําเนินงาน

รวมงบดําเนินงาน 0 30,000 90,000

รวมงานเทศกจิ 0 30,000 90,000



0 0 100 %

0 0 50 %
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0 0 0 %

0 0

0 49,410 100 %

0 49,410

0 49,410

0 0 100 %

0 0

0 0

0 49,410

0 96,900

0 478,110 25 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 20,240 0 %

0 4,000 0 %

0 502,350

0 502,350

0 174,465 -52 %

0 7,980 -20 %

คา่วสัดุ

วสัดุเครอืงดบัเพลงิ 0 0 100,000

โครงการสง่เสรมิความรูแ้ละฝึกทกัษะดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั

0 50,000 50,000

รวมคา่ใช้สอย 0 160,000 220,000

โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาํคญั 0 10,000 20,000

โครงการฝึกอบรมและทบทวนสมาชิก อปพร. 0 100,000 150,000

ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

โครงการจดัซอืรถดบัเพลงิชนิดถงันาํถงัโฟมในตวั ขนาด 6 ลอ้ บรรจุไม่
น้อยกวา่ 4000 ลติร จาํนวน 1 คนั

0 0 5,250,000

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ์

รวมคา่วสัดุ 0 0 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 160,000 320,000

แผนงานการศึกษา

งานบรหิารทวัไปเกียวกบัการศึกษา

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 0 160,000 5,570,000

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 0 1,790,000 9,686,386

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 0 5,250,000

รวมงบลงทุน 0 0 5,250,000

เงนิประจาํตาํแหน่ง 0 0 60,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0 0 0

เงนิเดือนพนกังาน 0 800,000 1,000,000

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 0 150,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ 0 250,000 120,000

รวมงบบคุลากร 0 800,000 1,210,000

งบดําเนินงาน

เงนิเพมิตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0 0 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0 800,000 1,210,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 25,000 20,000



0 39,000 0 %

0 4,693 0 %
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0 226,138

0 215,182 59.24 %

0 40,742 6.67 %

0 20,000 0 %

0 12,530 25 %

0 288,454

0 39,965 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 15,118.34 42.86 %

0 72,810 0 %

0 127,893.34

0 24,619.85 -2.44 %

0 24,619.85

0 667,105.19

0 4,200 0 %

0 28,000 -100 %

0 0 -100 %

0 3,500 0 %

0 0 -100 %

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 0 314,000 500,000

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0 10,000 10,000

รวมคา่ตอบแทน 0 330,000 195,000

คา่เช่าบา้น 0 45,000 45,000

รวมคา่ใช้สอย 0 449,000 650,000

คา่วสัดุ

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษาสาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยใน
การพฒันาครูผูดู้แลเด็ก และผูดู้แลเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

0 20,000 20,000

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 0 40,000 50,000

รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการฝึกอบรมบคุลากร 0 75,000 80,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 80,000 80,000

รวมคา่วสัดุ 0 210,000 250,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0 20,000 20,000

วสัดุเชือเพลงิและหลอ่ลนื 0 70,000 100,000

วสัดุสาํนกังาน 0 40,000 40,000

วสัดุกอ่สรา้ง 0 0 10,000

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ์

รวมคา่สาธารณูปโภค 0 41,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0 1,030,000 1,135,000

คา่สาธารณูปโภค

คา่บรกิารโทรศพัท์ 0 41,000 40,000

คา่จดัซือโตะ๊ทาํงาน ระดบั 3-6 0 0 0

คา่จดัซือโทรศพัท์เคลอืนทีสาํหรบัหวัหน้าสว่นราชการ 0 25,000 0

คา่จดัซือเครอืงปรบัอากาศ ชนิดตงัพนืหรือชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ)
 ขนาด 18,000 บทีียู

0 28,000 0

คา่จดัซือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.) 0 6,000 0

ครภุณัฑ์สาํนกังาน

คา่จดัซือเกา้อทีาํงาน ระดบั 3-6 0 0 0

ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ



0 0 -100 %

0 85,760.5 0 %
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0 121,460.5

0 121,460.5

0 393,989 0 %

0 393,989

0 393,989

0 1,684,904.69

0 0
1,566.6

7
%

0 0 133.33 %

0 0
1,233.3

3
%

0 0 277.36 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 840,000 -27.55 %

0 0 100 %

รวมงบลงทุน 0 114,000 50,000

งบรายจ่ายอืน

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0 50,000 50,000

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 114,000 50,000

คา่จดัซือเครอืงขยายเสยีงแบบโทรโขง่ 0 5,000 0

รวมงานบริหารท ัวไปเกียวกบัการศึกษา 0 1,944,000 2,395,000

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0

รายจ่ายอืน

รายจา่ยอนื 0 0 0

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0 45,000 600,000

เงนิเพมิตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0 53,000 200,000

เงนิเดือนพนกังาน 0 30,000 500,000

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 30,000 70,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ 0 0 100,000

รวมคา่ตอบแทน 0 0 100,000

งบดําเนินงาน

คา่ตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0 158,000 1,370,000

รวมงบบคุลากร 0 158,000 1,370,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษาสาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยใน
โครงการวนัเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็กประจาํมสัยดินูรลุลุตฟี หมูท่ี 5

0 0 10,000

คา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กประจาํมสัยดินูรลุลุตฟี
 ม.5

0 0 221,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษาสาํหรบัโครงการอาหาร
กลางวนัสถานศกึษาในพนืทีตาํบลรูสะมแิล

0 879,200 637,000

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ



0 10,000 -100 % 26

0 0 100 %

0 20,000 -100 %

0 870,000

0 4,109,858.53 0.21 %

0 4,109,858.53

0 4,979,858.53

0 8,552,000 1.02 %

0 8,552,000

0 8,552,000

0 13,531,858.53

0 15,216,763.22

0 931,081 45.45 %

0 50,537 424.59 %

0 0 90.48 %

0 3,861,993 1.27 %

0 520,000 212.5 %

0 5,363,611

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษาสาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยใน
โครงการวนัเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็กประจาํมสัยดินูรลุลุตฟี หมูท่ี 5

0 10,000 0

คา่อาหารเสรมิ (นม) 0 5,006,886 5,017,498

รวมคา่วสัดุ 0 5,006,886 5,017,498

รวมคา่ใช้สอย 0 909,200 888,000

คา่วสัดุ

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษาสาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยใน
โครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็กประจาํ
มสัยดินูรุลลุตฟี หมูท่ ี5

0 0 20,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษาสาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยใน
โครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็กประจาํ
มสัยดินูรุลลุตฟี หมูท่ ี5

0 20,000 0

รวมเงินอุดหนุน 0 8,664,000 8,752,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 8,664,000 8,752,000

เงินอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 8,664,000 8,752,000

รวมงบดําเนินงาน 0 5,916,086 6,005,498

งบเงินอุดหนุน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)

แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารทวัไปเกียวกบัสาธารณสุข

รวมงานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา 0 14,738,086 16,127,498

รวมแผนงานการศึกษา 0 16,682,086 18,522,498

เงนิเพมิตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0 480,000 1,500,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0 5,592,000 7,320,000

เงนิประจาํตาํแหน่ง 0 31,500 60,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0 3,950,000 4,000,000

เงนิเดือนพนกังาน 0 1,100,000 1,600,000

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 30,500 160,000



0 5,363,611

0 615,510 -21.43 %
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0 23,520 -20 %

0 61,050 0 %

0 4,693.75 0 %

0 704,773.75

0 685,954 -27.3 %

0 0 100 %

0 26,940 -100 %

0 63,816.02 -23.08 %

0 776,710.02

0 17,828 -20 %

0 0 100 %

0 154,530 -33.33 %

0 1,034,754 0 %

0 0 0 %

0 28,650 -30 %

0 1,235,762

0 25,425.55 -25.53 %

0 25,425.55

0 2,742,671.32

0 0 -100 %

0 28,000 -100 %

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 50,000 40,000

คา่เช่าบา้น 0 110,000 110,000

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ 0 700,000 550,000

รวมงบบคุลากร 0 5,592,000 7,320,000

งบดําเนินงาน

รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการฝึกอบรมบคุลากร 0 0 50,000

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 0 1,238,000 900,000

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0 15,000 15,000

รวมคา่ตอบแทน 0 875,000 715,000

วสัดุสาํนกังาน 0 50,000 40,000

วสัดุกอ่สรา้ง 0 0 10,000

รวมคา่ใช้สอย 0 1,678,000 1,250,000

คา่วสัดุ

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการฝึกอบรมบคุลากร ตงัไว ้50,000.-บาท 0 50,000 0

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 0 390,000 300,000

รวมคา่วสัดุ 0 1,480,000 1,350,000

คา่สาธารณูปโภค

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 30,000 30,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 100,000 70,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0 300,000 200,000

วสัดุเชือเพลงิและหลอ่ลนื 0 1,000,000 1,000,000

คา่ครุภณัฑ์

ครภุณัฑ์สาํนกังาน

รวมงบดําเนินงาน 0 4,080,000 3,350,000

งบลงทุน

คา่บรกิารโทรศพัท์ 0 47,000 35,000

รวมคา่สาธารณูปโภค 0 47,000 35,000

คา่จดัซือเกา้อทีาํงาน ระดบั 3-6 0 1,500 0

คา่จดัซือเครอืงปรบัอากาศ ชนิดตงัพนืหรือชนิดแขวน 0 28,000 0



0 0 100 %

0 0 -100 %

0 36,300 0 %
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0 58,500 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 370,796.45 -16.67 %

0 493,596.45

0 493,596.45

0 1,153,797 0 %

0 1,153,797

0 1,153,797

0 9,753,675.77

0 0 -100 %

0 19,640 -100 %

0 19,640

0 144,055 -54.55 %

0 144,055

ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

คา่จดัซือรถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซซีี 0 0 0

คา่จดัซือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน(มอก.) 0 0 12,000

คา่จดัซือโทรศพัท์เคลอืนที 0 25,000 0

คา่จดัซือเครอืงตดัหญา้แบบขอ้แข็ง 0 28,500 0

โครงการจดัซอืเครอืงตดัหญา้แบบขอ้แข็ง จาํนวน 3 เครอืง 0 0 28,500

โครงการจดัซอืเครอืงพน่หมอกควนั จาํนวน 1 เครอืง 0 0 59,000

ครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั

ครภุณัฑ์การเกษตร

คา่จดัซือเครอืงพน่หมอกควนั 0 59,000 0

รวมงบลงทุน 0 526,800 424,300

งบรายจ่ายอืน

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0 360,000 300,000

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 526,800 424,300

ครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์

คา่จดัซือเครอืงคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ สาํหรบังานประมวลผล 0 24,800 24,800

รวมงานบริหารท ัวไปเกียวกบัสาธารณสุข 0 10,198,800 11,094,300

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื น

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0

รายจ่ายอืน

รายจา่ยอนื 0 0 0

โครงการฝึกอบรมดา้นสขุอนามยัแกผู่ป้ระกอบการรา้นอาหารภายในตาํบล  
    รูสะมแิล

0 20,000 0

รวมคา่ใช้สอย 0 60,000 0

รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ

โครงการควบคมุโรคตดิตอ่ในตาํบลรสูะมแิล 0 40,000 0

งบดําเนินงาน

คา่ใช้สอย

รวมคา่วสัดุ 0 330,000 150,000

คา่วสัดุ

วสัดุอนื 0 330,000 150,000



0 163,695

0 45,000 -100 %
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0 45,000

0 45,000

0 208,695

0 9,962,370.77

0 50,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 50,000

0 50,000

0 50,000

0 50,000

0 924,233.33 25 %

0 76,093 145.04 %

0 0 39.98 %

0 2,200,560 -0.9 %

0 271,226 240.74 %

0 3,472,112.33

0 3,472,112.33

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมงบดําเนินงาน 0 390,000 150,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 10,678,800 11,244,300

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

รวมงบเงินอุดหนุน 0 90,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื น 0 480,000 150,000

เงนิอดุหนุนเอกชน 0 90,000 0

รวมเงินอุดหนุน 0 90,000 0

โครงการจดังานวนัผูส้งูอายุ 0 150,000 0

โครงการรอ้ยรกัดวงใจหว่งใยผูส้งูอายุ 0 0 200,000

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 0 200,000 250,000

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบดําเนินงาน 0 200,000 250,000

รวมงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 0 200,000 250,000

โครงการสนบัสนุนการพฒันาคณุภาพชีวติของคนชรา คนพกิาร และ
ผูด้อ้ยโอกาส

0 50,000 50,000

รวมคา่ใช้สอย 0 200,000 250,000

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 85,700 210,000

เงนิประจาํตาํแหน่ง 0 114,300 160,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)

เงนิเดือนพนกังาน 0 1,200,000 1,500,000

งานบรหิารทวัไปเกียวกบัเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0 3,890,000 4,990,000

รวมงบบคุลากร 0 3,890,000 4,990,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0 2,220,000 2,200,000

เงนิเพมิตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0 270,000 920,000



0 387,405 25 %

0 59,720 -16.67 %
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0 86,928 0 %

0 0 50 %

0 534,053

0 604,090.15 -10.29 %

0 44,630 -100 %

0 0 100 %

0 49,536.07 33.33 %

0 698,256.22

0 39,092.8 0 %

0 232,624.3 -11.76 %

0 45,760 66.67 %

0 289,319.92 -25 %

0 56,780 0 %

0 663,577.02

0 3,786.36 0 %

0 3,786.36

0 1,899,672.6

0 0 -100 %

0 0 -100 %

งบดําเนินงาน

คา่ตอบแทน

รวมคา่ตอบแทน 0 470,000 535,000

คา่ใช้สอย

คา่เช่าบา้น 0 120,000 120,000

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0 10,000 15,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ 0 280,000 350,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 60,000 50,000

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 0 150,000 200,000

รวมคา่ใช้สอย 0 1,872,000 1,750,000

(1)  คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการและฝึกอบรมบคุลากร 0 50,000 0

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการและฝึกอบรมบคุลากร 0 0 50,000

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 0 1,672,000 1,500,000

รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ

วสัดุเชือเพลงิและหลอ่ลนื 0 400,000 300,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 70,000 70,000

วสัดุกอ่สรา้ง 0 340,000 300,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0 90,000 150,000

คา่วสัดุ

วสัดุสาํนกังาน 0 50,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 3,304,000 3,167,000

งบลงทุน

คา่บรกิารโทรศพัท์ 0 12,000 12,000

รวมคา่สาธารณูปโภค 0 12,000 12,000

รวมคา่วสัดุ 0 950,000 870,000

คา่สาธารณูปโภค

คา่จดัซือเครอืงปรบัอากาศ ชนิดตงัพนืหรือชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ)
 ขนาด 13,000 บทีียู

0 46,000 0

คา่จดัซือเครอืงปรบัอากาศ ชนิดตงัพนืหรือชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ)
  ขนาด 18,000 บทีียู

0 56,000 0

คา่ครุภณัฑ์

ครภุณัฑ์สาํนกังาน



0 0 -100 %

0 0 100 %
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 3,935 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 73,387.3 0 %

0 77,322.3

คา่จดัซือโทรศพัท์เคลอืนทีสาํหรบัหวัหน้าสว่นราชการ 0 25,000 0

ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

คา่จดัซือชุดประแจบล็อก 0 4,200 0

คา่จดัซือตูเ้ชือมสนาม 0 0 5,500

คา่จดัซือเครอืงตบดนิ 0 21,000 0

คา่จดัซือเครอืงสวา่นโรตารี 0 11,000 0

คา่จดัซือรถจกัรยานยนต์เอนกประสงค์พรอ้มกระบะไฮโดรลกิ 0 0 165,000

ครภุณัฑ์กอ่สรา้ง

เครอืงรบัสง่วทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต์ จาํนวน 4 เครอืง 0 0 48,000

ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

คา่จดัซือเครอืงปนัไฟ 0 32,000 0

คา่จดัซือเครอืงอา่นมาตรมอืถอื จาํนวน 1 เครอืง 0 0 60,000

คา่จดัซือบนัไดสไลด์ แบบ 2 ชนั 0 10,000 0

ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

คา่จดัซือกลอ้งระดบั ขนาดกาํลงัขยาย 30 เทา่ จาํนวน 1 เครอืง 0 0 34,000

คา่จดัซือกลอ้งวดัมมุแบบอเิล็กทรอนิกส์ จาํนวน 1 ชุด 0 0 110,000

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืเครอืงเจีย/ตดั ขนาด 5 นิว 0 0 0

ครภุณัฑ์สาํรวจ

คา่จดัซือกลอ้งถา่ยภาพนิงระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้นพกิเซล 0 0 10,000

ครภุณัฑ์โรงงาน

ครภุณัฑ์อนื

คา่จดัซือเครอืงจา่ยสารเคมใีช้กบัคลอรนี 0 35,000 0

คา่จดัซือเครอืงคอมพวิเตอร์ สาํหรบังานประมวลผล แบบที 2 0 33,800 0

คา่จดัซือเครอืงพมิพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครย่าว 0 23,000 0

คา่จดัซือเครอืงหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทียมแบบพกพา จาํนวน 1 เครอืง 0 0 15,000

ครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์

คา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง

อาคารตา่ง ๆ

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0 200,000 200,000

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 567,000 647,500

คา่จดัซือเครอืงจา่ยสารเคมใีช้กบัปนูขาว 0 35,000 0

คา่จดัซือเครอืงจา่ยสารเคมใีช้กบัสารสม้ 0 35,000 0



0 948,000 0 %

0 0 -100 %

0 948,000

0 1,025,322.3
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0 794,424 0 %

0 794,424

0 794,424

0 7,191,531.23

0 269,275 -4.94 %

0 269,275

0 269,275

0 0 100 %

0 875,000 0 %

0 1,898,000 0 %

0 463,000 0 %

0 836,000 0 %

0 854,000 0 %

0 1,113,000 0 %

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รวมคา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 0 1,020,000 0

รวมงบลงทุน 0 1,587,000 647,500

(1)  โครงการกอ่สรา้งอาคารละหมาดสาํนกังานเทศบาลตาํบลรสูะมแิล 0 0 0

โครงการกอ่สรา้งทีจอดรถ สาํนกังานเทศบาลตาํบลรสูะมแิล 0 1,020,000 0

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0

รวมงานบริหารท ัวไปเกียวกบัเคหะและชุมชน 0 8,781,000 8,804,500

รายจา่ยอนื 0 0 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0

งบลงทุน

คา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง

รวมคา่วสัดุ 0 526,000 500,000

รวมงบดําเนินงาน 0 526,000 500,000

คา่วสัดุ

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 526,000 500,000

2.โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัท์ตคิคอนกรีต ถนนจรูญ
สาํราญ หมูท่ี 1 บา้นรูสะมแิล

0 0 0

3.โครงการกอ่สรา้งครูะบายนาํ 2 ขา้ง ถนนโรงเหลา้สาย ข ซอย 7 (ซอย
ถาวร 6 แยก 3)หมูท่ ี6 บา้นสวนสมเด็จ

0 0 0

คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปโภค

1.โครงการกอ่สรา้งครูะบายนาํ 1 ขา้ง ถนนโรงเหลา้สาย ข ซอย 11 (ซอย
ปรชิญา) หมูท่ ี6 บา้นสวนสมเด็จ

0 0 0

อาคารตา่ง ๆ

1. โครงการปรบัปรุงอาคารสาํนกังานชนัลา่ง หอ้งกองช่าง 0 0 952,000

6.โครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์ บกุเบกิถมถนน หมูท่ี 2 บา้นบางปลาหมอ 0 0 0

4.โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายทางเขา้วดัขจรประชาราม หมูท่ี 1 บา้น
รูสะมแิล

0 0 0

5. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ถนนจรูญสาํราญ (ซอยหมูบ่า้นอยูเ่จรญิ) 
หมูท่1ี  บา้นรูสะมแิล

0 0 0
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

2. โครงการกอ่สรา้งครูะบายนาํ คสล. ซอยระเดน่อาหมดั หลงัโรงเรียน
เทศบาล 4 หมูท่ ี5 บา้นโคกมว่ง

0 0 2,306,000

3. โครงการกอ่สรา้งครูะบายนาํ คสล. ซอย 17 ถนนปากนํา หมูท่ี 6 บา้น
สวนสมเด็จ

0 0 2,373,000

1. โครงการกอ่สรา้งยกระดบัถนน คสล. พรอ้มครูะบายนํา ถนนจรูญสาํราญ
 ซอย 3 หมูท่ ี1 บา้นรูสะมแิล

0 0 1,434,000

8. โครงการตดิตงัไฟโซลา่เซลล์ จาํนวน 7 ตน้ หมูท่ ี3 บา้นดอนรกั 0 0 617,000

9. โครงการกอ่สรา้งครูะบายนาํ คสล. หลงัมสิยดิ หมูท่ ี3 บา้นดอนรกั 0 0 815,000

6. โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟลัท์ตคิคอนกรีตสายหลงัหมูบ่า้นฝงั
มสัยดิ หมูท่ี 2 บา้นบางปลาหมอ

0 0 1,011,000

7. โครงการกอ่สรา้งครูะบายนาํ คสล. ซอยมอืละห์ (อสม.) หมูท่ ี2 บา้นบาง
ปลาหมอ

0 0 290,000

4. โครงการกอ่สรา้งครูะบายนาํ คสล. ซอย 3 ถนนโรงเหลา้สาย ข. หมูท่ ี6 
บา้นสวนสมเด็จ

0 0 802,000

5. โครงการกอ่สรา้งยกระดบัถนน คสล. ซอยหะยีเจะ๊ม ุหมูท่ ี1 บา้นรูสะมแิล 0 0 630,000

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ซอย 10 ถนนเจรญิประดษิฐ์ (ซอยจานแหลม)  
หมูท่ ี6 บา้นสวนสมเด็จ

0 437,000 0

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ซอยดงิอลูมเินียม หมูท่ ี4 บา้นงาแม่ 0 198,000 0

12. โครงการกอ่สรา้งครูะบายนาํ คสล. 1 ขา้ง (ขา้งขวา) ซอย 9 ถนนพระ
ยาเมอืง หมูท่ี 5 บา้นโคกมว่ง

0 0 592,000

โครงการกอ่สรา้งครูะบายนาํ หลงัมสัยดิ หมูท่ ี3 บา้นดอนรกั 0 851,000 0

10. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ซอยในหมูบ่า้น หมูท่ ี4 บา้นงาแม่ 0 0 537,000

11. โครงการกอ่สรา้งยกระดบัถนน คสล. พรอ้มครูะบายนํา คสล. ซอยอูเ่มง้
 บา้นกณัรี หมูท่ ี4 บา้นงาแม่

0 0 2,352,000

โครงการกอ่สรา้งยกระดบัถนน คสล. ถนนจรูญสาํราญ ซอย 3 หมูท่ ี1  
บา้นรูสะมแิล

0 1,434,000 0

โครงการกอ่สรา้งยกระดบัถนน คสล. ถนนพูลสวสัด ิซอย 2 (ซอยจา่แดง)
หมูท่ ี5  บา้นโคกมว่ง

0 2,203,000 0

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ถนนหลงัหมูบ่า้นตดิคลอง หมูท่ ี2 บา้นบาง
ปลาหมอ

0 1,565,000 0
โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง ถนนจรูญสาํราญ ซอย 11  หมูท่ ี1 บา้นรูสะ
มแิล

0 2,081,000 0

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ซอยในหมูบ่า้น หมูท่ ี4 บา้นงาแม่ 0 537,000 0

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ถนนพระยาเมอืง ซอย 15 หมูท่ ี5 บา้นโคกมว่ง 0 165,000 0

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ตคิคอนกรีตซอยหลงั มอ.ปตัตานี 
ซอย 1 หมูท่ ี6 บา้นสวนสมเด็จ

0 334,000 0



0 6,039,000

0 6,039,000
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0 116,220.44 -100 %

0 116,220.44

0 116,220.44

0 6,424,495.44

0 1,074,819.6 -50 %

0 1,074,819.6

0 1,074,819.6

0 1,074,819.6

0 14,690,846.27

0 30,000 -100 %

0 0 100 %

0 30,000

0 30,000

0 30,000

เงินอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 150,000 0

รวมงบลงทุน 0 9,805,000 14,711,000

งบเงินอุดหนุน

รวมคา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 0 9,805,000 14,711,000

งบดําเนินงาน

คา่ใช้สอย

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 10,481,000 15,211,000

งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ งปฏกิูล

รวมเงินอุดหนุน 0 150,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 150,000 0

รวมงานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ งปฏกิูล 0 2,000,000 1,000,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 21,262,000 25,015,500

รวมคา่ใช้สอย 0 2,000,000 1,000,000

รวมงบดําเนินงาน 0 2,000,000 1,000,000

รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ

คา่บรกิารเช่าทีท้งิขยะมลูฝอยของหน่วยงานอนืๆ 0 2,000,000 1,000,000

รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ

โครงการสง่เสรมิ สนบัสนุน การจดัทาํแผนในระดบัตา่งๆและการจดัทาํเวที 0 200,000 0

งบดําเนินงาน

คา่ใช้สอย

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งานบรหิารทวัไปเกียวกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

รวมงบดําเนินงาน 0 200,000 100,000

รวมงานบริหารท ัวไปเกียวกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 0 200,000 100,000

โครงการสง่เสรมิ สนบัสนุน การจดัทาํแผนในระดบัตา่งๆและการจดัทาํเวที
ประชาคม

0 0 100,000

รวมคา่ใช้สอย 0 200,000 100,000

คา่ใช้สอย



0 0 0 %

0 9,600 0 %

0 0 66.67 %
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0 0 -100 %

0 0 100 %

0 25,000 -66.67 %

0 9,600 0 %

0 16,230 0 %

0 60,430

0 60,430

0 0 100 %

0 0

0 0

0 15,000 0 %

0 15,000

0 15,000

0 75,430

0 105,430

โครงการเทศบาลตาํบลรสูะมแิลพบประชาชนตาํบลรูสะมแิล 0 30,000 50,000

โครงการบาํบดัทุกข์บาํรงุสขุแบบ ABC (Area Based Collaborative 
Research)

0 20,000 0

โครงการ/กจิกรรมดา้นพฒันาสตรีและครอบครวั 0 30,000 30,000

โครงการจา้งนกัเรียนนกัศกึษาปฏบิตังิสนในช่วงปิดภาคเรียนและวนัหยุด
เพือสรา้งรายไดใ้หก้บันกัเรียนนกัศกึษา ลดรายจา่ยผูป้กครอง

0 15,000 15,000

รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ

รวมคา่ใช้สอย 0 335,000 305,000

รวมงบดําเนินงาน 0 335,000 305,000

โครงการสนบัสนุนการจดักจิกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 0 40,000 40,000

โครงการสนบัสนุนกจิกรรมอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ 0 50,000 50,000

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 0 0 70,000

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนอาชีพตา่งๆ 0 150,000 50,000

รวมคา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 0 0 1,784,000

รวมงบลงทุน 0 0 1,784,000

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีดนิและสงิกอ่สรา้ง

1.โครงการตดิตงัหอกระจายขา่วแบบไรส้ายภายในเขตตาํบลรสูะมแิล 
จาํนวน 1 ชุด

0 0 1,784,000

งบลงทุน

คา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง

รวมงบเงินอุดหนุน 0 15,000 15,000

รวมงานสง่เสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 350,000 2,104,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 15,000 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 15,000 15,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ

งานกีฬาและนนัทนาการ

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 0 550,000 2,204,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ



0 189,890 -20 %

0 250,000 -100 %

0 0 100 %

0 439,890

0 439,890
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0 439,890

0 0 100 %

0 50,000 -100 %

0 0 100 %

0 99,000 -100 %

0 0 100 %

0 100,000 -100 %

0 10,800 -100 %

0 62,695 -100 %

0 146,440 -100 %

0 0 100 %

0 468,935

0 468,935

0 468,935

0 908,825

0 0 -40 %

0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 400,000 400,000

รวมงานกีฬาและนนัทนาการ 0 400,000 400,000

โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิปี 2560 0 0 200,000

รวมคา่ใช้สอย 0 400,000 400,000

โครงการจดักจิกรรมกฬีาตา่ง ๆ 0 250,000 200,000

โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ 0 150,000 0

โครงการจดักจิกรรมเนืองในวนัสาํคญัๆ เนืองในโอกาสตา่งๆเช่น วนัลอย
กระทง วนัเขา้พรรษา วนัสงกรานต์ ฯลฯ

0 0 150,000

โครงการจดังานเมาลดิสมัพนัธ์ 0 70,000 0

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

โครงการสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม สนบัสนุนการเผยแพร ่และจดั
กจิกรรมทางศาสนา

0 50,000 0

โครงการสง่เสรมิศลิปวฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถนิ 0 32,000 0

โครงการบกุอปอซอ(ละศีลอด)ในเดือนรอมฎอน ปี 2560 0 0 150,000

โครงการละศีลอดในเดือนรอมฏอน (บกูอปอซอ) 0 100,000 0

โครงการเทศบาลตาํบลรสูะมแิล เยียมมสัยดิ สเุหรา่ ในเดือน รอมฎอน ปี 
2560

0 0 150,000

โครงการเทศบาลเยยีมมสัยดิ สเุหรา่ ในเดือนรอมฎอน 0 100,000 0

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน 0 462,000 550,000

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 0 862,000 950,000

รวมคา่ใช้สอย 0 462,000 550,000

รวมงบดําเนินงาน 0 462,000 550,000

โครงการสนบัสนุนการจดักจิกรรมในโอกาสหรอืวนัสาํคญัตา่งๆ 0 110,000 0

เพือจา่ยตามโตรงการเมาลดิสมัพนัธ์ ปี 2560 0 0 100,000

วสัดุการเกษตร 0 50,000 30,000

รวมคา่วสัดุ 0 50,000 30,000

งบดําเนินงาน

คา่วสัดุ

แผนงานการเกษตร

งานสง่เสริมการเกษตร



0 0

0 0
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0 29,400 50 %

0 29,400

0 29,400

0 29,400

0 29,400

0 35,170 -100 %

0 0 100 %

0 35,170

0 415,478 21.95 %

0 415,478

0 660,096.69 -11.11 %

0 425,439.26 -28.57 %

0 1,085,535.95

0 1,536,183.95

0 0 100 %

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ

งานอนุรกัษ์แหลง่นําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

รวมงบดําเนินงาน 0 50,000 30,000

รวมงานสง่เสริมการเกษตร 0 50,000 30,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 70,000 60,000

แผนงานการพาณิชย์

รวมงบดําเนินงาน 0 20,000 30,000

รวมงานอนุรกัษ์แหลง่นําและป่าไม้ 0 20,000 30,000

โครงการสง่เสรมิปรบัปรุง แกไ้ข อนุรกัษ์ ฟืนฟูสงิแวดลอ้มและ
ทรพัยากรธรรมชาติ

0 20,000 30,000

รวมคา่ใช้สอย 0 20,000 30,000

1.คา่ใช้จา่ยตามโครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการใหบ้รกิารนําประปา 0 50,000 0

คา่ใช้จา่ยตามโครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการใหบ้รกิารนําประปา 0 0 50,000

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ

งานกจิการประปา

งบดําเนินงาน

คา่สาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า 0 900,000 800,000

วสัดุอนื 0 410,000 500,000

รวมคา่วสัดุ 0 410,000 500,000

รวมคา่ใช้สอย 0 50,000 50,000

คา่วสัดุ

คา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน 0 2,060,000 1,850,000

งบลงทุน

คา่นําประปา คา่นําบาดาล 0 700,000 500,000

รวมคา่สาธารณูปโภค 0 1,600,000 1,300,000

1. โครงการขยายเขตประปา หมูท่ ี1 บา้นรูสะมแิล 0 0 869,000



0 0

0 0

0 1,536,183.95

0 1,536,183.95
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0 700,000 0 %

0 310,140.81 -41.67 %

0 488,373 -32.18 %

0 29,680 -16.26 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 18,000 0 %

0 1,516,845 58.62 %

0 448,205 -39.77 %

0 0 -100 %

0 808,058.5 2.33 %

0 0 -50 %

0 4,319,302.31

0 4,319,302.31

0 4,319,302.31

0 4,319,302.31

0 65,830,335.06

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 2,060,000 2,719,000

แผนงานงบกลาง

รวมงบลงทุน 0 0 869,000

รวมงานกจิการประปา 0 2,060,000 2,719,000

รวมคา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 0 0 869,000

คา่ชําระดอกเบยี 0 480,000 280,000

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 737,280 500,000

งบกลาง

คา่ชําระหนีเงนิตน้ 0 700,000 700,000

งบกลาง

งบกลาง

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 0 964,710 581,000

เบยียงัชีพคนพกิาร 0 0 2,350,000

เบยียงัชีพผูป่้วยเอดส์ 0 30,000 30,000

เงนิช่วยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการโครงการอนื 0 1,230,000 1,030,000

เบยียงัชีพผูส้งูอายุ 0 0 8,531,000

รวมทุกแผนงาน
0 88,000,000 114,000,000

รวมงบกลาง 0 6,243,014 16,812,896

รวมงบกลาง 0 6,243,014 16,812,896

เงนิช่วยคา่ครองชีพผูร้บับาํนาญ (ชคบ.) 0 20,000 10,000

รวมงบกลาง 0 6,243,014 16,812,896

รวมแผนงานงบกลาง 0 6,243,014 16,812,896

เงนิช่วยพเิศษ 0 10,000 0

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถนิ (กบท.) 0 860,000 880,000

สาํรองจา่ย 0 1,211,024 1,920,896
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รวม
รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทวัไป

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบบุคลากร 9,505,200 บาท
เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,755,200 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทงัสนิ 114,000,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและ
หมวดเงนิอุดหนุนทวัไป แยกเป็น

แผนงานบรหิารงานทวัไป

งานบรหิารทวัไป 17,485,420 บาท

เทศบาลตาํบลรูสะมแิล

อาํเภอ เมอืงปตัตานี   จงัหวดัปตัตานี

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 50,000 บาท
เพือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษใหก้บันายกเทศมนตรี 
เดอืนละ 6,000 บาท และรองนายก เทศมนตรี จาํนวน 
2 คน เดอืนละ 4,500 บาท จาํนวน 12 เดอืน ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงนิเดอืน เงนิ
คา่ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอนืของ
นายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล 
เลขานุการนายก เทศมนตรี ทีปรกึษานายกเทศมนตรี 
และการจา่ยเบยีประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที 
2) พ.ศ. 2557

เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 50,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งใหก้บั
นายกเทศมนตร ีเดอืนละ 6,000 บาท  และรอง
นายกเทศมนตร ี2 คน เดอืนละ 4,500 บาท จาํนวน12 
เดอืน ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดอืน 
เงนิคา่ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอนืของ
นายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล 
เลขานุการนายก เทศมนตรี ทีปรกึษานายกเทศมนตรี 
และการจา่ยเบยีประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที 
2) พ.ศ. 2557

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 50,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิคา่เงนิเดอืนใหก้บันายกเทศมนตร ีเดอืน
ละ 28,800 บาท และรองนายกเทศมนตร ีจาํนวน 2 คน 
เดอืนละ 15,840 บาท จาํนวน 12 เดอืน ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดอืน เงนิคา่ตอบแทน 
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอนืของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ี
ทีปรกึษานายกเทศมนตรี และการจา่ยเบยีประชุม
กรรมการสภาเทศบาล(ฉบบัที 2)พ.ศ. 2557
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จาํนวน

จาํนวน

รวม
จาํนวน

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,750,000 บาท
เงนิเดอืนพนกังาน 4,200,000 บาท

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ 1,555,200 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหก้บัสมาชกิสภา
เทศบาลตาํบลรูสะมแิล ตาํแหน่งประธานสภาฯ เดอืนละ 
15,840 บาท ตาํแหน่งรองประธานสภาฯเดอืนละ 
12,960 บาท และตาํแหน่งสมาชกิสภาฯเดอืนละ 
10,080 บาท จาํนวน 12 เดอืน ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดอืน เงนิคา่ตอบแทน 
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอนืของนายกเทศมนตรี รอง
นายก เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ี
ทีปรกึษานายกเทศมนตรี และการจา่ยเบยีประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2557

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีปรกึษานายกเทศมนตรี 50,000 บาท
เพือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหก้บัเลขานุการ
นายกเทศมนตรีเดอืนละ 10,080 บาท จาํนวน 12 
เดอืน คา่ตอบแทนรายเดอืนใหก้บัทีปรกึษา
นายกเทศมนตรีเดอืนละ 7,200 บาท จาํนวน12เดอืน 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดอืน เงนิ
คา่ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอนืของ
นายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตร ีทีปรกึษานายกเทศมนตรี และ
การจา่ยเบยีประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที 2) 
พ.ศ. 2557

เพือจา่ยเป็นเงนิเดอืน พรอ้มทงัเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน
ใหก้บัพนกังานเทศบาล ตาํแหน่ง ปลดัเทศบาล,รอง
ปลดัเทศบาล, หวัหน้าสาํนกัปลดัเทศบาล, หวัหน้าฝ่าย
อาํนวยการ, นกัจดัการงานทวัไป, เจา้พนกังานธุรการ,   
นกัทรพัยากรบคุคล, นกัจดัการงานทะเบยีนและบตัร, 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน,บคุลากร, นิตกิร,           
เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั,เจา้พนกังาน
เทศกจิ, นกัพฒันาชุมชน, และเจา้พนกังานพฒันาชุมชน
, จาํนวน 12 เดอืน
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จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

เพือจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่งๆ และคา่ตอบแทนพเิศษอนืๆ
นอกเหนือจากเงนิเดอืนใหพ้นกังานเทศบาล ไดแ้ก ่เงนิ
ประจาํตาํแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถนิ ตามทีระเบยีบ
กฎหมายกาํหนด จาํนวน 12 เดอืน

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,600,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่งๆ และคา่ตอบแทนพเิศษอนืๆ
นอกเหนือจากเงนิเดอืนใหพ้นกังานเทศบาลไดแ้ก ่เงนิ
เพมิคา่ครองชพีชวัคราว(พ.ช.ค.), เงนิเพมิพเิศษสาํหรบั
การสูร้บ (พสร.), เงนิเพมิสาํหรบัคณุวุฒทิ ีก.พ.หรือ ก.ท.
รบัรองฯ,เงนิเพมิพเิศษสาํหรบัตาํแหน่งทีมเีหตพุเิศษ  
(นิตกิร) (พ.ต.ก.), เงนิสวสัดกิารสาํหรบัผูป้ฏบิตังิาน
ประจาํสาํนกังานพนืทีพเิศษ (สปพ.) และเงนิเพมิพเิศษ
อนืตามทีระเบยีบกฎหมายกาํหนดจาํนวน 12 เดอืน

เงนิประจาํตาํแหน่ง 400,000 บาท

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนกังาน 900,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่งๆ และคา่ตอบแทนพเิศษอนืๆ 
นอกเหนือจากเงนิเดอืนใหพ้นกังานจา้งตามภารกจิ และ
พนกังานจา้งทวัไป ไดแ้ก ่เงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว 
(พ.ช.ค.), เงนิสวสัดกิารสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานประจาํ
สาํนกังานพนืทีพเิศษ (สปพ.), เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ
ใหก้บัพนกังานจา้งตามประกาศ ก.ท.จ. จงัหวดัปตัตานี, 
และเงนิเพมิพเิศษอนืตามทีระเบยีบกฎหมายกาํหนด 
จาํนวน 12 เดอืน

เพือจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนพนกังานจา้งตาม
ภารกจิ และพนกังานจา้งทวัไป ตาํแหน่งผูช้ว่ยเจา้หน้าที
ธุรการ, ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีบนัทกึขอ้มลู, ผูช้ว่ยนกัพฒันา
ชุมชน พนกังานขบัรถยนต์สว่นกลาง, ยาม, นกัการภาร
โรง, และคนงานทวัไป จาํนวน 12 เดอืน

เงนิเพมิตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 650,000 บาท
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คา่ตอบแทน 1,120,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถนิ

600,000 บาท

งบดาํเนินงาน 6,470,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ใหก้บัพนกังานเทศบาล พนกังานจา้งตามภารกจิ และ
พนกังานจา้งทวัไป จาํนวน 12 เดอืน

คา่เชา่บา้น 400,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่เบยีประชุม สมาชกิสภาทอ้งถนิ คณะ
ผูบ้รหิารทอ้งถนิ คณะกรรมการพฒันาเทศบาล, 
คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันา 
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา และ
คณะกรรมการอนืตามทีไดร้บัการแตง่ตงัใหป้ฏบิตังิานให้
เทศบาล

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 50,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ตอบแทน เงนิรางวลั ใหก้บัผูป้ฏบิตัริาชการอนั
เป็นประโยชน์แกเ่ทศบาลตาํบลรูสะมแิล เชน่ เจา้หน้าทีตาํรวจ 
กรรมการตรวจการจา้ง ผูค้วบคุมงาน วทิยากร และเจา้หน้าที
ดาํเนินการสอบ ตามมต ิก.ท. ครงัที 4/2546 เมอืวนัที 25 
เมษายน 2546 หรือเบกิจา่ยตามทีระเบียบกาํหนด จา่ยเป็นเงนิ
ประโยชน์ตอบแทนอนืสาํหรบัพนกังานเทศบาล พนกังานจา้ง
ตามภารกจิ และพนกังานจา้งทวัไป เป็นกรณีพเิศษ (เงนิ
รางวลัประจาํปี) ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาล
จงัหวดัปตัตานี (ก.ท.จ.ปตัตานี) เรือง หลกัเกณฑ ์เงอืนไข และ
วธีิการกาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพเิศษอนัมี
ลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปี สาํหรบัพนกังานเทศบาล 
ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของเทศบาล พ.ศ.2558 ประกาศ ณ 
วนัที 7เมษายน 2558, และจา่ยเป็นคา่ตอบแทนสาํหรบั
ผูป้ฏบิตังิานหรือผูช้ว่ยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั เชน่ สมาชกิ 
อปพร.หรือหน่วยกูชี้พกูภ้ยัตาํบลรูสะมแิล เป็นตน้ เมอืมีคาํสงั
ใหป้ฏบิตัหิน้าที ตามหนงัสือกระทรวง มหาดไทย ดว่นมากที 
มท 0808.2/ว 4072 ลงวนัที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง 
ซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปี พ.ศ. 
2560 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ

คา่เบยีประชุม 20,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังาน
เทศบาล และนายกเทศมนตรี ทีมสีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบฯ

เพือจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหก้บัพนกังานเทศบาลทีมสีทิธิ
เบกิจา่ยไดต้ามระเบยีบฯ จาํนวน 12 เดอืน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 50,000 บาท
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รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 2,000,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆเพอืใหไ้ดม้าซงึ
บรกิาร ไดแ้ก ่คา่เย็บหนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื, คา่จา้ง
เหมาถา่ยเอกสาร, คา่รบัวารสาร หนงัสอืพมิพ์ตา่ง ๆ,
คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆในการอบรมและ
สมัมนา, คา่จดัทาํป้ายโฆษณา, จดัทาํวารสาร เอกสาร
ประชาสมัพนัธ์, คา่จา้งทาํของ, จา้งอดัรปู  คา่ลา้งฟิล์ม, 
คา่จดัทาํเบยีประกนัภยัฯ ใหก้บัรถยนต์สว่นกลาง หรือรถ
ประจาํตาํแหน่ง, คา่จดัทาํประกนัชีวติใหก้บัพนกังาน
เทศบาล พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้งทวัไป, คา่
จดัเก็บและบนัทกึขอ้มลู จปฐ.กชช 2 ค, คา่จา้งแรงงานใน
การปฏบิตังิานตา่งๆเป็นครงัคราว, คา่เชา่เครอืงถ่าย
เอกสารสาํหรบัใชใ้นสาํนกังาน, คา่ใชจ้า่ยการดาํเนินคดี
ตามคาํพพิากษา, คา่ใชจ้า่ยในการตดิตงัโทรศพัท์ ระบบ
อนิเตอร์เน็ต] คา่เชา่รถยนต์สว่นกลาง และคา่จา้งเหมา
อนืๆทีจาํเป็นและเป็นประโยชน์กบัเทศบาล

คา่ใช้สอย 3,150,000 บาท

เพือเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ ฝึกอบรม
บคุลากร และคา่ใชจ้า่ยในการสง่บคุลากรเขา้ฝึกอบรมตาม
โครงการตา่งๆทีกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิ  
สถาบนัการศกึษา หรือหน่วยงานตา่งๆจดัขนึ เพือพฒันา
ศกัยภาพของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังาน
เทศบาล และพนกังานจา้ง

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอนืๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการและฝึกอบรมบคุลากร 500,000 บาท

รายจา่ยเกียวกบัการรบัรองและพธีิการ 50,000 บาท

1. คา่ใชจ้า่ยในพธีิตา่งๆ ตงัไว ้    10,000  บาท
เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัพธีิตา่งๆ เชน่ พธีิเปิด
อาคารตา่งๆ คา่ใชจ้า่ยในพธีิทางศาสนางานรฐัพธีิ และพธีิ
การในวนัสาํคญัตา่งๆ    
2. คา่ใชจ้า่ยในการรบัรองตา่งๆ ตงัไว ้   40,000  บาท
เพือจา่ยเป็นคา่รบัรองตา่งๆ เชน่ คา่รบัรองในการตอ้นรบั
บคุคล คณะบคุคล เจา้หน้าทีจากหน่วยงานอนืทีมาตรวจ
ราชการ นิเทศก์ ศกึษาดงูาน ตรวจเยยีมเทศบาล และเพอื
จา่ยเป็นคา่เลยีงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถนิ การ
ประชุมผูนํ้าทอ้งถนิผูนํ้าทอ้งที หวัหน้าสว่นราชการ ตาม
วาระโอกาสตา่งๆ หรือประชุมคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ทีไดร้บัแตง่ตงัตามกฎหมาย ระเบยีบ 
หรือ หนงัสอืสงัการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวา่งท้องถนิกบัหน่วยงานตา่ง ๆ
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คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางเพือสมัมนาศกึษาดงูานทงัในและ
ตา่งประเทศ

400,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่พวงมาลยั พวงมาลา ชอ่ดอกไม ้กระเชา้
ดอกไม ้และพวงหรีดสาํหรบังานตา่งๆหรือพธีิการในวนั
สาํคญัตา่งๆ

โครงการจดังานวนัทอ้งถนิไทย 20,000 บาท

เพือเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลือกตงัทวัไป/เลือกตงัซอ่ม
นายกเทศมนตรีและสมาชกิสภาของเทศบาลตาํบลรูสะมิ
แล เชน่ คา่ตอบแทนคณะกรรมการทีไดร้บัแตง่ตงัตามที
ระเบยีบกฎหมาย

คา่พวงมาลยั พวงมาลา พวงหรีด ดอกไม ้สาํหรบัพธีิการ 
หรืองานในโอกาสตา่งๆ

10,000 บาท

เพือเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการเพือศกึษาดู
งานทงัในและตา่งประเทศ ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตร ีเลขานุการนายกเทศมนตร ีทีปรกึษา
นายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภา
เทศบาล พนกังานเทศบาล พนกังานจา้งตามภารกจิ 
พนกังานจา้งทวัไป ผูนํ้าชุมชน และตวัแทนชุมชน

คา่ใชจ้า่ยในการเลือกตงันายกเทศมนตรีและสมาชกิสภา
เทศบาลตาํบลรูสะมแิล

50,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ เพือให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิเชน่ วสัด ุครภุณัฑ์ ทีดนิและ
สงิกอ่สรา้ง ฯลฯ (ยกเวน้ บาํรุงรกัษา/ซอ่มแซมโครงสรา้ง
ของครุภณัฑ์ขนาดใหญ)่

คา่วสัดุ 1,030,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดังานวนัเทศบาล 
ประจาํปี 2560 เชน่ คา่พธีิการทางศาสนา คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่อาหารเครอืงดมื คา่ตอบแทน ของขวญั ของ
รางวลัตา่งๆ คา่จดัสถานที และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทีจาํเป็น 
เป็นตน้

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 100,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการวนัทอ้งถนิไทย 
ประจาํปี 2560 เชน่ คา่พธีิการทางศาสนา คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่อาหารเครอืงดมื คา่ตอบแทน ของขวญั ของ
รางวลัตา่งๆ คา่จดัสถานที และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทีจาํเป็น 
เป็นตน้

โครงการจดังานวนัเทศบาล 20,000 บาท

วสัดสุาํนกังาน 400,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่วสัดสุาํนกังานทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดคุงทน 
วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดนิสอ แบบพมิพ์ตา่งๆ ธงตา่งๆ 
ผา้ประดบั แผน่ป้าย เครอืงเย็บกระดาษ เกา้อพีลาสตกิ 
ตรายาง นําดมืสาํหรบับรกิารประชาชนในสาํนกังาน เป็น
ตน้ ฯลฯ
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วสัดงุานบา้นงานครวั 50,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวัทุกชนิด ทงัทีเป็น
วสัดคุงทน วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและ
อะไหล ่เชน่ คา่สงิของเครอืงใชส้าํหรบัการอปุโภคบรโิภค
ตา่งๆ  ชุดแกว้กาแฟ แกว้นํา จานรอง จาน ชามชอ้น 
แปรงถูพนื ไมก้วาด ไมถู้พนื สบู ่ผงซกัฟอก นํายาดบั
กลนิ นํายาทาํความสะอาด กระตกินํารอ้น กระตกินําแข็ง 
เป็นตน้ ฯลฯ

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 10,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุ
คงทน วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและ
อะไหล ่เชน่ ไมโครโฟน ขาตงัไมโครโฟน สายอากาศ 
ดอกลาํโพง จานรบัสญัญาณดาวเทียม เป็นตน้ ฯลฯ

วสัดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 300,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืนํามนัเชือเพลงิและนํามนัหลอ่ลนื 
ไดแ้ก ่นํามนัเบนซนิ นํามนัดเีซล นํามนัเครอืง ฯลฯ 
สาํหรบัยานพาหนะทีใชใ้นการปฏบิตังิานของเทศบาล

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 50,000 บาท
เพือจา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ทุกชนิด ทงัที
เป็นวสัดคุงทน วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบ
และอะไหล ่เชน่ คา่จดัซอืยางนอก ยางใน หวัเทียน 
แบตเตอร ีไขควง ประแจ ฟิล์มกรองแสง และอปุกรณ์
อนืๆของ รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์ และยานพาหนะทุก
ชนิด

วสัดกุอ่สรา้ง 20,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้งทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดคุงทน 
วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ 
ไมต้า่งๆ จอบ เลือย ส ีขวาน ตะป ูเทปวดัระยะ อฐิ 
กระเบอืง ปนู เป็นตน้ ฯลฯ

วสัดอุนื 100,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่วสัดอุนืๆ ทงัทีเป็นวสัดคุงทน วสัดุ
สนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ วสัดุ
ทีใชใ้นการพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของฝ่าย
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลตาํบลรูสะมแิล 
เชน่ สายดบัเพลงิ ถุงมอื หมวก รองเทา้ ชุดเครอืงแตง่กาย
ผจญเพลงิ เสอืชชีูพ และวสัดอุนืๆทีจาํเป็นในการ
ปฏบิตังิานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ฯลฯ

วสัดคุอมพวิเตอร์ 100,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุ
คงทน วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและ
อะไหล ่เชน่ เครอืงบนัทกึขอ้มลู แผน่บนัทกึขอ้มลู
โปรแกรมตา่งๆ หมกึพมิพ์เครอืงปรนิเตอร์  และวสัดอุนืๆ
ทีเกียวขอ้งกบัคอมพวิเตอร์
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คา่สาธารณูปโภค 1,170,000 บาท
คา่ไฟฟ้า 900,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ คา่ธนาณตั ิคา่ดวงตรา
ไปรษณีย์ คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์ และคา่ธรรมเนียมการโอน
เงนิ เป็นตน้

คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 50,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ใชบ้รกิารโทรศพัท์สาํนกังาน 
โทรศพัท์เคลอืนที คา่สง่เอกสาร (FAX) สาํหรบัสาํนกังาน
เทศบาลตาํบลรูสะมแิล จาํนวน 12 เดอืน

คา่บรกิารไปรษณีย์ 120,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสาํหรบัสาํนกังานเทศบาลตาํบล       
 รูสะมแิล และคา่ไฟฟ้าทีเทศบาลตาํบลรูสะมแิลดาํเนิน
กจิกรรมตา่งๆ จาํนวน 12 เดอืน

คา่บรกิารโทรศพัท์ 100,000 บาท

คา่จดัซอืเกา้อทีาํงาน ระดบั 3-6 3,000 บาท
เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืเกา้อทีาํงาน ระดบั 3-6 ตวัละ 
1,500 บาท จาํนวน 2 ตวั ตามราคาทอ้งตลาด

คา่ครุภณัฑ์ 972,400 บาท

ครภุณัฑ์สาํนกังาน

เพือจา่ยเป็นคา่บรกิารทางดา้นโทรคมนาคม เชน่ 
คา่บรกิารอนิเตอร์เน็ตตาํบล, คา่เชา่พืนทีและคา่ออกแบบ
เว็บไซด์ คา่ตดิตงัจานดาวเทียมมหาดไทยชาแนล  ฯลฯ 
จาํนวน 12 เดอืน

งบลงทุน 1,476,820 บาท

คา่จดัซอืพดัลมตดิเพดาน 18,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืพดัลมตดิเพดาน ขนาด 56 นวิ 
ใบพดัแบบ 3 ใบพดั ปรบัแรงลมไดไ้มน้่อยกวา่ 3 ระดบั 
สวติซ์แยกอสิระจากใบพดั พรอ้มตดิตงั ราคาเครอืงละ 
3,000 บาท จาํนวน 6 เครอืง ราคาตามทอ้งตลาด

คา่จดัซอืโตะ๊สขีาวพบัได้ 24,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืโตะ๊สขีาวพบัได ้ขนาด 0.75 x 
1.80 เมตร ราคาตวัละ 2,400 บาท จาํนวน  10 ตวั  
ตามราคาทอ้งตลาด

คา่จดัซอืโตะ๊ทาํงาน ระดบั 3-6 7,000 บาท
เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืโตะ๊ทาํงาน ระดบั 3-6 ตวัละ 
3,500 บาท จาํนวน 2 ตวั ตามราคาทอ้งตลาด

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืเลอืยยนตช์นิดโซ ่เครอืงยนต์
เบนซนิ 2 จงัหวะ กาํลงัไมน้่อยกวา่ 1.5 กโิลวตัต ์ความ
ยาวใบเลอืยพรอ้มโซข่บัไมน้่อยกวา่ 10 นวิ ราคาเครอืง
ละ 15,000 บาท จาํนวน 1  เครอืง ตามราคาทอ้งตลาด

ครภุณัฑ์กอ่สรา้ง
คา่จดัซอืเลอืยยนตช์นิดโซ่ 15,000 บาท
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เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืโทรทศัน์ แอล อ ีด ี(LED TV) ขนาด 
40 นวิ จาํนวน 1 เครอืง

16,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืโทรทศัน์ แอล อ ีด ี(LED TV) 
ระดบัความละเอยีดจอภาพ 1920X1080 พกิเซล ขนาด 
40 นวิ ราคาเครอืงละ 16,000 บาท จาํนวน 1 เครอืง 
ราคาตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์

ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครุภณัฑ์ 800,000 บาท

คา่ทีดนิและสงิก่อสรา้ง 504,420 บาท

ครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์
คา่จดัซอืเครอืงคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ สาํหรบังานประมวลผล 74,400 บาท

ครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั
คา่จดัซอืถงัตม้นําไฟฟ้า 15,000 บาท

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 33,400 บาท

อุดหนุนโครงการสนบัสนุนการบรหิารงานสถานทีกลางสาํหรบั
เป็นศูนย์รวมขา่วสารการจดัซือจดัจา้งขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบลและเทศบาลตาํบลในพืนทีอาํเภอเมืองปตัตานี ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตงัไว ้33,400 บาท รายละเอียดตาม
หนงัสอืองค์การบรหิารสว่นตาํบลปะกาฮะรงั ดว่นทีสุด ที ปน 
76502/ว. 160 ลงวนัที 5 เมษายน 2559 เรือง โครงการ
สนบัสนุนการบรหิารงานสถานทีกลางสาํหรบัเป็นศูนย์รวม
ขา่วสารการจดัซือจดัจา้งขององค์การบรหิารสว่นตาํบลและ
เทศบาลตาํบลในพืนทีอาํเภอเมืองปตัตานี ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

งบเงนิอุดหนุน 33,400 บาท

เงนิอุดหนุน 33,400 บาท

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรงุทีดนิและสงิกอ่สรา้ง
โครงการปรบัปรุงห้องสาํนกัปลดั 504,420 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืถงัตม้นําไฟฟ้า แบบถงันํา
สแตนเลสขนึรูปทงัใบ ขนาดความกวา้งไมน้่อย
กวา่ 30 เซนตเิมตร ความจุไมน้่อยกวา่ 22.5 
ลติร ราคา 15,000 บาท จาํนวน 1 ถงั ราคาตาม
ทอ้งตลาด

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืเครอืงคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ สาํหรบังาน
ประมวลผล ราคา 21,000 บาท จาํนวน 3 เครอืง พรอ้ม
ตดิตงัชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิารสาํหรบัเครอืง
ไมโครคอมพวิเตอร์พรอ้มใชง้านทีมลีขิสทิธถิูกตอ้งตาม
กฎหมาย ราคา 3,800 บาท จาํนวน 3 ชุด คณุสมบตัิ
คอมพวิเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพืนฐาน
ครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสอืสาร ประจาํปี พ.ศ. 2559

เพือจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครุภณัฑ ์เชน่ 
ครภุณัฑ์ยานพาหนะ ครภุณัฑ์ทีดนิและสงิกอ่สรา้ง และ
ครภุณัฑ์อนื ซงึมลีกัษณะเป็นโครงสรา้งของครุภณัฑ์ขนาด
ใหญ ่ฯลฯ
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เพือจา่ยเป็นเงนิเดอืน พรอ้มทงัเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน
ใหก้บัพนกังานเทศบาล ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองคลงั, 
หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานคลงั, หวัหน้าฝ่ายพฒันารายได,้
นกัวชิาการเงนิและบญัช,ีนกัวชิาการคลงั, เจา้พนกังาน
การเงนิและบญัช,ีเจา้พนกังานธุรการ, เจา้พนกังานพสัด,ุ 
และเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้จาํนวน 12 เดอืน

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนกังาน 510,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,970,000 บาท
เงนิเดอืนพนกังาน 3,000,000 บาท

งานบรหิารงานคลงั 9,050,000 บาท
งบบุคลากร 4,970,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนใหก้บัพนกังานจา้ง
ตามภารกจิ และพนกังานจา้งทวัไป ตาํแหน่งผูช้ว่ย
เจา้หน้าทีการเงนิและบญัช ีผูช้ว่ยเจา้หน้าทีจดัเก็บรายได้
,  พนกังานขบัรถยนต์สว่นกลาง  และพนกังานจา้งทวัไป 
จาํนวน 12 เดอืน

เงนิเพมิตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 450,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่งๆ และคา่ตอบแทนพเิศษอนืๆ
นอกเหนือจากเงนิเดอืนใหพ้นกังานเทศบาล ไดแ้ก ่เงนิ
ประจาํตาํแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถนิตามทีระเบยีบ
กฎหมายกาํหนดจาํนวน  12 เดอืน

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 910,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่งๆ และคา่ตอบแทนพเิศษอนืๆ
นอกเหนือจากเงนิเดอืนใหพ้นกังานเทศบาลไดแ้ก ่เงนิ
เพมิคา่ครองชพีชวัคราว(พ.ช.ค.),เงนิเพมิพเิศษสาํหรบั
การสูร้บ(พสร.), เงนิสวสัดกิารสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานประจาํ
สาํนกังานพนืทีพเิศษ (สปพ.), เงนิเพมิสาํหรบัคณุวุฒทิ ี
ก.พ.หรือ ก.ท.รบัรองฯ และเงนิเพมิพเิศษอนืตามที
ระเบยีบกฎหมายกาํหนดจาํนวน 12 เดอืน

เงนิประจาํตาํแหน่ง 100,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่งๆ และคา่ตอบแทนพเิศษอนืๆ 
นอกเหนือจากเงนิเดอืนใหพ้นกังานจา้งตามภารกจิ และ
พนกังานจา้งทวัไป ไดแ้ก ่เงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว 
(พ.ช.ค.), เงนิสวสัดกิารสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานประจาํ
สาํนกังานพนืทีพเิศษ (สปพ.), เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ
ใหก้บัพนกังานจา้งตามประกาศ ก.ท.จ. จงัหวดัปตัตานี, 
และเงนิเพมิพเิศษอนืตามทีระเบยีบกฎหมายกาํหนด 
จาํนวน 12 เดอืน



50

รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

รวม
จาํนวน

เพือจา่ยเป็นคา่ตอบแทน เงนิรางวลั ใหก้บัผูป้ฏบิตัริาชการอนั
เป็นประโยชน์แกเ่ทศบาลตาํบลรูสะมแิล เชน่ เจา้หน้าทีตาํรวจ 
กรรมการตรวจการจา้ง ผูค้วบคุมงาน วทิยากร และเจา้หน้าที
ดาํเนินการสอบตามมต ิก.ท. ครงัที 4/2546 เมอืวนัที 25 
เมษายน 2546 โดยเบกิจา่ยตามทีระเบียบกาํหนด เพือจา่ยเป็น
เงนิประโยชน์ตอบแทนอนืสาํหรบัพนกังานเทศบาล พนกังาน
จา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งทวัไป เป็นกรณีพเิศษ (เงนิ
รางวลัประจาํปี) ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาล
จงัหวดัปตัตานี (ก.ท.จ.ปตัตานี) เรือง หลกัเกณฑ ์เงอืนไข และ
วธีิการกาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพเิศษอนัมี
ลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปี สาํหรบัพนกังานเทศบาล 
ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของเทศบาล พ.ศ.2558 ประกาศ ณ 
วนัที 7เมษายน 2558, และจา่ยเป็นคา่ตอบแทนสาํหรบั
ผูป้ฏบิตังิานหรือผูช้ว่ยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั เชน่ สมาชกิ 
อปพร.หรือหน่วยกูชี้พกูภ้ยัตาํบลรูสะมแิล เป็นตน้ เมอืมีคาํสงั
ใหป้ฏบิตัหิน้าที ตามหนงัสือกระทรวง มหาดไทย ดว่นมาก ที 
มท 0808.2/ ว 4072 ลงวนัที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง 
ซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปี พ.ศ. 
2560 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 100,000 บาท

คา่ตอบแทน 730,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถนิ

400,000 บาท

งบดาํเนินงาน 3,315,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังาน
เทศบาลทีมสีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบฯ

คา่ใช้สอย 2,180,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหก้บัพนกังานเทศบาลทีมสีทิธิ
เบกิจา่ยไดต้ามระเบยีบฯ จาํนวน 12 เดอืน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 30,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ใหก้บัพนกังานเทศบาล พนกังานจา้งตามภารกจิ และ
พนกังานจา้งทวัไป จาํนวน 12 เดอืน

คา่เชา่บา้น 200,000 บาท

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 1,800,000 บาท
เพือจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร ไดแ้ก ่คา่
เย็บหนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื, คา่จา้งเหมาถา่ยเอกสาร, คา่รบั
วารสาร หนงัสอืพมิพ์ตา่ง ๆ,คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆใน
การอบรมและสมัมนา, คา่จดัทาํป้ายโฆษณา, จดัทาํวารสาร เอกสาร
ประชาสมัพนัธ์, คา่จา้งทาํของ, จา้งอดัรูป  คา่ลา้งฟิล์ม, คา่จดัทาํเบยี
ประกนัภยัฯ ใหก้บัรถยนต์สว่นกลาง หรือรถประจาํตาํแหน่ง, คา่จดัทาํ
ประกนัชีวติใหก้บัพนกังานเทศบาล พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังาน
จา้งทวัไป, คา่จา้งแรงงานในการปฏบิตังิานตา่งๆเป็นครงัคราว, คา่เช่า
เครอืงถา่ยเอกสารสาํหรบัใช้ในสาํนกังาน, คา่ใช้จา่ยการดาํเนินคดี
ตามคาํพพิากษา, คา่ใช้จา่ยในการตดิตงัโทรศพัท์ ระบบอนิเตอร์เน็ต, 
คา่เช่ารถยนต์สว่นกลาง  คา่ธรรมเนียมในการโอนเงนิเบยียงัชีพ
ผูส้งูอายุเขา้บญัชีผูส้งูอายุ หรือคา่ธรรมเนียมในการโอนเงนิเขา้บญัชี
กรณีทีระบวุา่เทศบาลตอ้งจา่ย คา่โครงการศกึษาดูงานเกยีวกบัการ
พฒันาและจดัเก็บรายได ้ และคา่จา้งแรงงานเพือปฏบิตังิานตาม
ภารกจิตา่งๆและงานทวัไปในเทศบาลและคา่จา้งเหมาอนืๆทีจาํเป็น
และเป็นประโยชน์กบัเทศบาล
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เพือจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ ฝึกอบรม
บคุลากร และคา่ใชจ้า่ยในการสง่บคุลากรเขา้ฝึกอบรมตาม
โครงการตา่งๆทีกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิ 
สถาบนัการศกึษา หรือหน่วยงานตา่งๆจดัขนึเพือพฒันา
ศกัยภาพของพนกังานเทศบาล พนกังานจา้งตามภารกจิ 
และพนกังานจา้งทวัไป

โครงการจดัทาํแผนทีภาษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ (โครงการ
ตอ่เนือง)

60,000 บาท

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอนืๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการและฝึกอบรมบคุลากร 200,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ เพือให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิเชน่ วสัด ุครภุณัฑ์ ทีดนิและ
สงิกอ่สรา้ง ฯลฯ (ยกเวน้ บาํรุงรกัษา/ซอ่มแซมโครงสรา้ง
ของครุภณัฑ์ขนาดใหญ)่

คา่วสัดุ 360,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตามโครงการ
บรกิารประชาชนรบัชาํระภาษีในวนัหยุดราชการ 
(ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) เชน่ คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ เป็นตน้ 
รายละเอยีดตามโครงการทีกองคลงักาํหนด

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 50,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ดาํเนินงานตามโครงการจดัทาํแผนทีภาษี
และทะเบยีนทรพัย์สนิ (โครงการตอ่เนือง) เชน่ คา่จา้ง
เหมาจดัเก็บขอ้มลู คา่ถา่ยสาํเนาระวางแผนที คา่
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่
คดัลอกระวางทีดนิ และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทีจาํเป็น 
รายละเอยีดตามโครงการทีงานจดัเก็บรายได ้กองคลงั
กาํหนด

โครงการบรกิารประชาชนรบัชาํระภาษีในวนัหยุดราชการ 
(โครงการตอ่เนือง)

70,000 บาท

วสัดกุอ่สรา้ง 10,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้งทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดคุงทน 
วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ 
ไมต้า่งๆ จอบ เลือย ส ีขวาน ตะป ูเทปวดัระยะ อฐิ 
กระเบอืง ปนู เป็นตน้ ฯลฯ

วสัดสุาํนกังาน 100,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่วสัดสุาํนกังานทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดคุงทน 
วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดนิสอ แบบพมิพ์ตา่งๆ ธงตา่งๆ 
ผา้ประดบั แผน่ป้าย เครอืงเย็บกระดาษ เกา้อพีลาสตกิ 
ตรายาง นําดมืสาํหรบับรกิารประชาชนในสาํนกังาน เป็น
ตน้ ฯลฯ
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วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 50,000 บาท
เพือจา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ทุกชนิด ทงัที
เป็นวสัดคุงทน วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบ
และอะไหล ่เชน่ คา่จดัซอืยางนอก ยางใน หวัเทียน 
แบตเตอร ีไขควง ประแจ ฟิล์มกรองแสง และอปุกรณ์
อนืๆของ รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์ และยานพาหนะทุก
ชนิด

คา่สาธารณูปโภค 45,000 บาท
คา่บรกิารโทรศพัท์ 45,000 บาท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 100,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุ
คงทน วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและ
อะไหล ่เชน่ เครอืงบนัทกึขอ้มลู แผน่บนัทกึขอ้มลู
โปรแกรมตา่งๆ หมกึพมิพ์เครอืงปรนิเตอร์  และวสัดอุนืๆ
ทีเกียวขอ้งกบัคอมพวิเตอร์

วสัดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 100,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืนํามนัเชือเพลงิและนํามนัหลอ่ลนื 
ไดแ้ก ่นํามนัเบนซนิ นํามนัดเีซล นํามนัเครอืง ฯลฯ 
สาํหรบัยานพาหนะทีใชใ้นการปฏบิตังิานของเทศบาล

คา่จดัซอืเกา้อทีาํงาน ระดบั 3-6 1,500 บาท
เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืเกา้อทีาํงาน ระดบั 3-6 ตวัละ 
1,500 บาท จาํนวน 1 ตวั ตามราคาทอ้งตลาด

คา่ครุภณัฑ์ 445,000 บาท
ครภุณัฑ์สาํนกังาน

เพือจา่ยเป็นคา่ใชบ้รกิารโทรศพัท์สาํนกังาน 
โทรศพัท์เคลอืนที คา่สง่เอกสาร (FAX) สาํหรบัใชใ้นการ
ปฏบิตัริาชการของเทศบาลตาํบลรูสะมแิล จาํนวน 12 
เดอืน

งบลงทุน 765,000 บาท

คา่จดัซอืโตะ๊ทาํงาน ระดบั 3-6 3,500 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืโตะ๊ทาํงาน ระดบั 3-6 ตวัละ 
3,500 บาท จาํนวน 1 ตวั ตามราคาทอ้งตลาด

คา่จดัซอืตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ลนิชกั (มอก.) 16,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ลนิชกั 
(มอก.) ราคาใบละ 4,000 บาท จาํนวน 4 ใบ ตามราคา
ทอ้งตลาด

คา่จดัซอืตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.) 24,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน 
(มอก.) ราคาใบละ 6,000 บาท จาํนวน 4 ใบ ตามราคา
ทอ้งตลาด
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เพือจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครุภณัฑ ์เชน่ 
ครภุณัฑ์ยานพาหนะ ครภุณัฑ์ทีดนิและสงิกอ่สรา้ง และ
ครภุณัฑ์อนื ซงึมลีกัษณะเป็นโครงสรา้งของครุภณัฑ์
ขนาดใหญ ่ฯลฯ

คา่ทีดนิและสงิก่อสรา้ง 320,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืคอมพวิเตอร์แมข่า่ย แบบที 2 
คณุสมบตัคิอมพวิเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คณุลกัษณะพนืฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสาร ประจาํปี พ.ศ. 2559

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครุภณัฑ์ 50,000 บาท

ครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์
คา่จดัซอืคอมพวิเตอร์แมข่า่ย แบบที 2 350,000 บาท

งบดาํเนินงาน 100,000 บาท
คา่ใช้สอย 100,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงหอ้งจุดบรกิารรว่ม ตามรูปแบบ
รายการทีเทศบาลกําหนด

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานบรหิารทวัไปเกียวกบัการรกัษาความสงบภายใน 4,026,386 บาท

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรงุทีดนิและสงิกอ่สรา้ง
โครงการปรบัปรุงห้อง"จุดบรกิารรว่ม" 320,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิสนบัสนุน
กจิกรรมเพือเสรมิสรา้งความปรองดองสมานฉนัท์ และ
กระบวนการประชาธปิไตย โดยจา่ยเป็นคา่จดักจิกรรม
รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ การจดักจิกรรมใหค้วามรู ้คา่
วทิยากร คา่ตอบแทน คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่อาหารและ
เครอืงดมื คา่จดัสถานที และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทีจาํเป็น

เพือเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการปกป้องและเชดิชสูถาบนั
พระมหากษตัรย์ิและสถาบนัสาํคญัของชาตหิรือกจิกรรม
โครงการเฉลมิพระเกียรต ิเชน่ คา่วทิยากร คา่อาหารวา่ง 
คา่อาหารกลางวนั คา่วสัดอุปุกรณ์ทีใชใ้นการจดักจิกรรม 
คา่จดัหรือเชา่สถานที และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทีจาํเป็น 

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนกจิกรรมเพอืเสรมิสรา้งความ
ปรองดองสมานฉนัท์ และกระบวนการประชาธปิไตย

50,000 บาท

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอนืๆ

โครงการปกป้องสถาบนัสาํคญัของชาติ 50,000 บาท
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งบลงทุน 3,926,386 บาท

คา่ทีดนิและสงิก่อสรา้ง 1,946,386 บาท
คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรงุทีดนิและสงิกอ่สรา้ง

โครงการตดิตงักลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดบรเิวณหา้แยกถนน
เจรญิประดษิฐ์ถงึวงเวียนดา้นหลงัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

1,980,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ตดิตงักลอ้งโรทศัน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบ
ปรบัมมุมอง จาํนวน 1ตวัและกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิด
ไอพีแบบมมุมองคงที 12 ตวั พรอ้มสายไฟฟเบอร์ออ
ฟตกิและอปุกรณ์เก็บขอ้มลู เชน่ จอภาพ ฮาร์ดดสิ ตาม
รูปแบบรายการมาตราฐานกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสอืสาร

คา่ครุภณัฑ์ 1,980,000 บาท

ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

คา่ใช้สอย 40,000 บาท

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอนืๆ

งานเทศกจิ 90,000 บาท
งบดาํเนินงาน 90,000 บาท

โครงการปรบัปรุงสญัญาณไฟ บรเิวณสแียกสะพานเฉลมิพระ
เกียรต ิจาํนวน 1 จุด

1,946,386 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงสญัญาณไฟจราจร (เขยีวแดง) 
จาํนวน 1 จุด บรเิวณสแียกสะพานเฉลมิพระเกียรต ิ
รายละเอยีดตามรูปแบบรายการทีเทศบาลกําหนด

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอือปุกรณ์ตา่งๆเชน่ เสอืสะทอ้นแสง 
กรวย แทง่พลาสตกิ รวัเหล็ก หรือวสัดอุปุกรณ์ทมีคีวาม
จาํเป็นในการปฏบิตังิานเทศกจิ ฯลฯ

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 5,570,000 บาท

คา่วสัดุ 50,000 บาท
วสัดอุนื 50,000 บาท

โครงการเทศกจิพบประชาชนตาํบลรูสะมแิล 40,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเทศกจิพบประชาชน
ตาํบลรูสะมแิลโดยจา่ยเป็นคา่จดักจิกรรมรณรงค์
ประชาสมัพนัธ์ การจดักจิกรรมใหค้วามรู ้คา่วทิยากร 
คา่ตอบแทน คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่อาหารและเครอืงดมื คา่
จดัสถานที และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทีจาํเป็น

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอนืๆ

งบดาํเนินงาน 320,000 บาท
คา่ใช้สอย 220,000 บาท
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เพือเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ
ทางถนนในชว่งเทศกาลสาํคญั  เชน่  เทศกาลปีใหม ่
เทศกาลสงกรานต ์ เป็นตน้ โดยจา่ยเป็นคา่จดักจิกรรม
รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ การจดักจิกรรมใหค้วามรู ้
คา่ตอบแทนในการปฏบิตังิาน คา่อาหารและเครอืงดมื 
และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทีจาํเป็นในการปฏบิตังิาน ตามระเบยีบ
และหนงัสอืสงัการ

โครงการฝึกอบรมและทบทวนสมาชกิ อปพร. 150,000 บาท

โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาล
สาํคญั

20,000 บาท

วสัดเุครอืงดบัเพลงิ 100,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืวสัดเุครืองดบัเพลงิ ทงัทีเป็นวสัดุ
คงทน วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและ
อะไหล ่เชน่ ถงัดบัเพลงิ ลูกบอลดบัเพลงิ เป็นตน้ ฯลฯ

เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิความรูแ้ละฝึก
ทกัษะดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแก่
สถานศกึษา สถานประกอบการ และประชาชนในตาํบลรู
สะมแิล โดยจา่ยเป็นคา่จดักจิกรรมรณรงค์
ประชาสมัพนัธ์ การจดักจิกรรมใหค้วามรู ้คา่วทิยากร 
คา่ตอบแทน คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่อาหารและเครอืงดมื คา่
จดัสถานที และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทีจาํเป็น

คา่วสัดุ 100,000 บาท

เพือเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํโครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนสมาชกิ อปพร. เชน่ คา่วทิยากร คา่วสัดอุปุกรณ์ 
คา่อาหารและเครอืงดมื และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทีจาํเป็นในการ
ฝึกอบรม

โครงการสง่เสรมิความรูแ้ละฝึกทกัษะดา้นการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

50,000 บาท

เพือจา่ยคา่จดัซอืรถดบัเพลงิชนิดถงันําถงัโฟมในตวั
ขนาด 6 ลอ้ บรรจุไมน้่อยกวา่ 4000 ลติร  จาํนวน 1 
คนั ตามราคาทอ้งตลาด

ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่
โครงการจดัซือรถดบัเพลงิชนิดถงันําถงัโฟมในตวั ขนาด 6 
ลอ้ บรรจุไมน้่อยกวา่ 4000 ลติร จาํนวน 1 คนั

5,250,000 บาท

งบลงทุน 5,250,000 บาท
คา่ครุภณัฑ์ 5,250,000 บาท
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แผนงานการศกึษา

งานบรหิารทวัไปเกียวกบัการศกึษา 2,395,000 บาท

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนกังาน 150,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่งๆ และคา่ตอบแทนพเิศษอนืๆ
นอกเหนือจากเงนิเดอืนใหพ้นกังานเทศบาลไดแ้ก ่เงนิ
เพมิคา่ครองชพีชวัคราว(พ.ช.ค.), เงนิเพมิพเิศษสาํหรบั
การสูร้บ (พสร.), เงนิสวสัดกิารสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานประจาํ
สาํนกังานพนืทีพเิศษ (สปพ.)เงนิเพมิสาํหรบัคณุวุฒทิ ี
ก.พ.หรือ ก.ท.รบัรองฯ, และเงนิเพมิพเิศษอนืตามที
ระเบยีบกฎหมายกาํหนด จาํนวน 12 เดอืน

เงนิเดอืนพนกังาน 1,000,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิเดอืน พรอ้มทงัเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน
ใหก้บัพนกังานเทศบาล ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกอง
การศกึษา, หวัหน้าฝ่ายบรหิารการศกึษา, นกัวชิาการ
ศกึษา, นกัสนัทนาการ, และเจา้พนกังานธรุการ จาํนวน 
12  เดอืน

งบบุคลากร 1,210,000 บาท
เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,210,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถนิ

120,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ตอบแทน เงนิรางวลั ใหก้บัผูป้ฏบิตัริาชการอนั
เป็นประโยชน์แกเ่ทศบาลตาํบลรูสะมแิล เชน่ วทิยากร และ
เจา้หน้าทีดาํเนินการสอบ ตามมต ิก.ท. ครงัที 4/2546 เมอื
วนัที 25 เมษายน 2546 โดยเบกิจา่ยตามทีระเบียบกาํหนด 
เพือจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอนืสาํหรบัพนกังาน
เทศบาล พนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งทวัไป เป็น
กรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัปตัตานี (ก.ท.จ.ปตัตานี) เรือง 
หลกัเกณฑ ์เงอืนไข และวธีิการกาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทน
อนืเป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปี สาํหรบั
พนกังานเทศบาล ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของเทศบาล พ.ศ.
2558  ประกาศ ณ วนัที 7 เมษายน 2558 

งบดาํเนินงาน 1,135,000 บาท
คา่ตอบแทน 195,000 บาท

เงนิประจาํตาํแหน่ง 60,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่งๆ และคา่ตอบแทนพเิศษอนืๆ
นอกเหนือจากเงนิเดอืนใหพ้นกังานเทศบาล ไดแ้ก ่เงนิ
ประจาํตาํแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถนิ ตามทีระเบยีบ
กฎหมายกาํหนด จาํนวน 12 เดอืน

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ใหก้บัพนกังานเทศบาล พนกังานจา้งตามภารกจิ และ
พนกังานจา้งทวัไป จาํนวน 12 เดอืน



57

จาํนวน

จาํนวน

รวม
จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 10,000 บาท
เพือจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังาน
เทศบาลทีมสีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบฯ

คา่เชา่บา้น 45,000 บาท
เพือจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหก้บัพนกังานเทศบาลทีมสีทิธิ
เบกิจา่ยไดต้ามระเบยีบฯ จาํนวน 12 เดอืน

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการฝึกอบรมบคุลากร 80,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ ฝึกอบรม
บคุลากร และคา่ใชจ้า่ยในการสง่บคุลากรเขา้ฝึกอบรมตาม
โครงการตา่งๆทีกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิ  
สถาบนัการศกึษา  หรือหน่วยงานตา่งๆจดัขนึเพือพฒันา
ศกัยภาพของพนกังานเทศบาล พนกังานจา้งตามภารกจิ 
และพนกังานจา้งทวัไป

เพือจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆเพือใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 
ไดแ้ก ่คา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ, คา่จา้งเหมาถา่ย
เอกสาร, คา่รบัวารสาร หนงัสอืพมิพ์ตา่ง ๆ, คา่ธรรมเนียมและ
คา่ลงทะเบียนตา่งๆในการอบรมและสมัมนา, คา่จดัทาํป้าย
โฆษณา, จดัทาํวารสาร เอกสารประชาสมัพนัธ์, คา่จา้งทาํของ
, จา้งอดัรูป  คา่ลา้งฟิล์ม, คา่จดัทาํเบยีประกนัภยัฯ ใหก้บั
รถยนต์สว่นกลาง หรือรถประจาํตาํแหน่ง, คา่จดัทาํประกนัชีวติ
ใหก้บัพนกังานเทศบาล พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้ง
ทวัไป, คา่จา้งแรงงานในการปฏบิตังิานตา่งๆเป็นครงัคราว, คา่
เชา่เครืองถา่ยเอกสารสาํหรบัใชใ้นสาํนกังาน, คา่ใชจ้า่ยการ
ดาํเนินคดีตามคาํพพิากษา, คา่ใชจ้า่ยในการตดิตงัโทรศพัท์ 
ระบบอนิเตอร์เน็ต] คา่เชา่รถยนต์สว่นกลาง และคา่จา้งเหมา
อนืๆทีจาํเป็นและเป็นประโยชน์กบัเทศบาล

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอนืๆ

คา่ใช้สอย 650,000 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 500,000 บาท

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษาสาํหรบั
เป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาครูผูด้แูลเด็ก และผูด้แูลเด็กของ
ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก

20,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาครูผูดู้แลเด็ก และผูดู้แล
เด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กประจาํ
มสัยดินูรุลลุตฟี จะรงับาต ูหมูที่ 5 บา้นโคกมว่ง ทงันีจะ
เบกิจา่ยตอ่เมอืไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิ
การปกครองทอ้งถนิ ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถนิ ดว่นทีสุด ที มท 0816.3/ว 1508 ลงวนัที 3 สงิหาคม 
2559 เรือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถนิ เงนิอดุหนุนทวัไป เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนการจดั
การศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิในพืนทีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้
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59

คา่วสัดุ 250,000 บาท
วสัดสุาํนกังาน 40,000 บาท

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 50,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ เพือให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิเชน่ วสัด ุครภุณัฑ์ ทีดนิและ
สงิกอ่สรา้ง ฯลฯ (ยกเวน้ บาํรุงรกัษา/ซอ่มแซมโครงสรา้ง
ของครุภณัฑ์ขนาดใหญ)่

เพือจา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ทุกชนิด ทงัที
เป็นวสัดคุงทน วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบ
และอะไหล ่เชน่ คา่จดัซอืยางนอก ยางใน หวัเทียน 
แบตเตอร ีไขควง ประแจ ฟิล์มกรองแสง และอปุกรณ์
อนืๆของ รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์ และยานพาหนะทุก
ชนิด

วสัดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 100,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้งทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดคุงทน 
วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ 
ไมต้า่งๆ จอบ เลือย ส ีขวาน ตะป ูเทปวดัระยะ อฐิ 
กระเบอืง ปนู เป็นตน้ ฯลฯ

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 20,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่วสัดสุาํนกังานทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดคุงทน 
วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดนิสอ แบบพมิพ์ตา่งๆ ธงตา่งๆ 
ผา้ประดบั แผน่ป้าย เครอืงเย็บกระดาษ เกา้อพีลาสตกิ 
ตรายาง นําดมืสาํหรบับรกิารประชาชนในสาํนกังาน เป็น
ตน้ ฯลฯ

วสัดกุอ่สรา้ง 10,000 บาท

คา่บรกิารโทรศพัท์ 40,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ใชบ้รกิารโทรศพัท์สาํนกังาน 
โทรศพัท์เคลอืนที คา่สง่เอกสาร (FAX) สาํหรบัใชใ้นการ
ปฏบิตัริาชการของเทศบาลตาํบลรูสะมแิล จาํนวน 12 
เดอืน

เพือจา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุ
คงทน วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและ
อะไหล ่เชน่ เครอืงบนัทกึขอ้มลู แผน่บนัทกึขอ้มลู
โปรแกรมตา่งๆ หมกึพมิพ์เครอืงปรนิเตอร์  และวสัดอุนืๆ
ทีเกียวขอ้งกบัคอมพวิเตอร์

คา่สาธารณูปโภค 40,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืนํามนัเชือเพลงิและนํามนัหลอ่ลนื 
ไดแ้ก ่นํามนัเบนซนิ นํามนัดเีซล นํามนัเครอืง ฯลฯ 
สาํหรบัยานพาหนะทีใชใ้นการปฏบิตังิานของเทศบาล

วสัดคุอมพวิเตอร์ 80,000 บาท
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งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 16,127,498 บาท
งบบุคลากร 1,370,000 บาท

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครุภณัฑ์ 50,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมครุภณัฑ ์เชน่ 
ครภุณัฑ์ยานยนต์  คา่ทีดนิและสงิกอ่สรา้ง  ครภุณัฑ์อนื 
และวสัดตุา่งๆ

งบลงทุน 50,000 บาท
คา่ครุภณัฑ์ 50,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่งๆ และคา่ตอบแทนพเิศษอนืๆ
นอกเหนือจากเงนิเดอืนใหก้บัครูผูด้แูลเด็ก ไดแ้ก ่เงนิ
สวสัดกิารสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานประจาํสาํนกังานพนืทีพเิศษ 
(สปพ.), เงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว (พ.ช.ค.), เงนิเพมิ
พเิศษสาํหรบัการสูร้บ (พสร.), เงนิเพมิสาํหรบัคณุวุฒทิ ี
ก.พ.หรือ ก.ท.รบัรองฯ, และเงนิเพมิพเิศษอนืตามที
ระเบยีบกฎหมายกาํหนด จาํนวน 12 เดอืน

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 600,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิเดอืน พรอ้มทงัเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน
ใหก้บัครผููด้แูลเด็กจาํนวน 12  เดอืน

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนกังาน 70,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,370,000 บาท
เงนิเดอืนพนกังาน 500,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่งๆ และคา่ตอบแทนพเิศษอนืๆ 
นอกเหนือจากเงนิเดอืนใหพ้นกังานจา้งตามภารกจิ และ
พนกังานจา้งทวัไป ไดแ้ก ่เงนิสวสัดกิารสาํหรบั
ผูป้ฏบิตังิานประจาํสาํนกังานพนืทีพเิศษ (สปพ.) เงนิเพมิ
คา่ครองชีพชวัคราว (พ.ช.ค.) เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ
ใหก้บัพนกังานจา้งตามประกาศ ก.ท.จ. จงัหวดัปตัตานี 
และเงนิเพมิพเิศษอนืตามทีระเบยีบกฎหมายกาํหนด 
จาํนวน 12 เดอืน

เพือจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนพนกังานจา้งตาม
ภารกจิ พนกังานจา้งทวัไป ตาํแหน่งผูช้ว่ยครผููด้แูลเด็ก
เล็ก จาํนวน 12 เดอืน

เงนิเพมิตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 200,000 บาท
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คา่ตอบแทน 100,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถนิ

100,000 บาท

งบดาํเนินงาน 6,005,498 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่สอืการเรียนการสอน วสัดกุารศกึษา และ
เครอืงเลน่พฒันาการเด็ก ศนูย์พฒันาเด็กเล็กประจาํ
มสัยดินูรุลลุตฟี ม.5 จาํนวน 130 คน (ขอ้มลู ณ วนัที 
10 มถิุนายน 2559) อตัราคนละ 1,700 บาท ตอ่ปี

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษาสาํหรบั
โครงการอาหารกลางวนัสถานศกึษาในพนืทีตาํบลรูสะมแิล

637,000 บาท

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอนืๆ

คา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั) ศนูย์พฒันาเด็กเล็กประจาํ
มสัยดินูรุลลุตฟี ม.5

221,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ตอบแทน เงนิรางวลั ใหก้บัผูป้ฏบิตัิ
ราชการอนัเป็นประโยชน์แกเ่ทศบาลตาํบลรสูะมแิล เชน่ 
วทิยากร และเจา้หน้าทีดาํเนินการสอบ ตามมต ิก.ท. ครงั
ที 4/2546 เมอืวนัที 25 เมษายน 2546 โดยเบกิจา่ย
ตามทีระเบยีบกาํหนด และจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบ
แทนอนืสาํหรบัพนกังานเทศบาล พนกังานจา้งตาม
ภารกจิ และพนกังานจา้งทวัไป เป็นกรณีพเิศษ (เงนิ
รางวลัประจาํปี) ตามประกาศคณะกรรมการพนกังาน
เทศบาลจงัหวดัปตัตานี (ก.ท.จ.ปตัตานี) เรือง หลกัเกณฑ์ 
เงอืนไข และวธีิการกาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอนื
เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปี 
สาํหรบัพนกังานเทศบาล ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของ
เทศบาล พ.ศ.2558  ประกาศ ณ วนัที 7 เมษายน 2558

คา่ใช้สอย 888,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิสาํหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนัใหก้บัศูนย์
พฒันาเด็กเล็กประจาํมสัยดินูรุลลุตฟี จะรงับาต ูหมูที่ 5 บา้น
โคกมว่ง (อตัรามอืละ 20 บาท/คน จาํนวน 245 วนั นกัเรียน 
ณ วนัที 10 มถุินายน 2559 จาํนวน 130 คน) “เพือจา่ยเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาครูผูดู้แลเด็ก และผูดู้แลเด็กของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กประจาํมสัยดินูรุลลุตฟี 
จะรงับาต ูหมูที่ 5 บา้นโคกมว่ง ทงันีจะเบกิจา่ยตอ่เมอืไดร้บั
การจดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิ 
ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิ ดว่นทีสุด ที มท 
0816.3/ว 1508 ลงวนัที 3 สงิหาคม 2559 เรือง ซกัซอ้ม
แนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ เงนิอดุหนุนทวัไป
 เงนิอดุหนุนสาํหรบัสนบัสนุนการจดัการศกึษาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถนิในพืนทีจงัหวดัชายแดนภาคใต้
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เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิและพฒันา
ศกัยภาพของเด็กในศนูย์พฒันาเด็กเล็กประจาํมสัยดินูรุล
ลุตฟี หมูท่ี 5 บา้นโคกมว่ง

คา่วสัดุ 5,017,498 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการวนัเด็กของศนูย์พฒันา
เด็กเล็กประจาํมสัยดินูรุลลตุฟี หมูท่ี 5 บา้นโคกมว่ง

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษาสาํหรบั
เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของ
เด็กในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก

20,000 บาท

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษาสาํหรบั
เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการวนัเด็กของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
ประจาํมสัยดินูรุลลุตฟี หมูท่ ี5

10,000 บาท

คา่อาหารเสรมิ (นม) 5,017,498 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิคา่สนบัสนุนอาหารเสรมิ (นม) ใหก้บัโรงเรียนสงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพนืฐาน (สพฐ.) ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กที อปท.จดัตงัเองหรอืไดร้บัถา่ยโอน และโรงเรียนศกึษาพเิศษ โดย
ใช้ขอ้มลูจาํนวนเด็ก ณ วนัที 10มถินุายน 2559 ดงันี
  -โรงเรียนอนุบาลปตัตานี (1,803 x 260 x 7.37) ตงัไว ้
3,454,909 บาท
  -โรงเรียนบา้นรูสะมแิล (288 x 260 x 7.37) ตงัไว ้551,866 บาท
  -โรงเรียนบา้นบางปลาหมอ (97 x 260 x 7.37) ตงัไว ้185,872 
บาท
  -ศูนย์พฒันาเด็กเล็กประจาํมสัยดินูรุลลตุฟี (130x260x7.37) ตงั
ไว ้249,106 บาท
  -ศูนย์การศกึษาพเิศษประจาํจงัหวดัปตัตานี (96x280x7.37)  ตงั
ไว ้198,106 บาท
  -โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที 40 (183 x 280 x 7.37) ตงัไว ้ 
377,639 บาท
เพือจา่ยเป็นเงนิคา่สนบัสนุนอาหารเสรมิ (นม) ใหก้บัโรงเรียนและ
สถานศกึษาในเขตพืนทีตาํบลรูสะมแิล “เพือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการ
พฒันาครูผูดู้แลเด็ก และผูดู้แลเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กประจาํมสัยดินูรลุลุตฟี จะรงับาต ูหมูท่ ี5 บา้นโคกมว่ง 
ทงันีจะเบกิจา่ยตอ่เมอืไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิ
การปกครองทอ้งถนิ ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิ 
ดว่นทีสดุ ที มท 0816.3/ว 1508 ลงวนัที 3 สงิหาคม 2559 เรอืง 
ซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ เงนิอดุหนุนทวัไป เงนิ
อดุหนุนสาํหรบัสนบัสนุนการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถนิในพนืทีจงัหวดัชายแดนภาคใต้
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เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 8,752,000 บาท

เงนิอดุหนุนสาํหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั ตงัไว ้
8,752,000  บาท เพือจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนสาํหรบัสนบัสนุน
อาหารกลางวนั ใหก้บัโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพืนฐาน (สพฐ.) โดยใชข้อ้มูลจาํนวนเด็ก ณ 
วนัที 10 มถุินายน 2559 ดงันี
  -โรงเรียนอนุบาลปตัตานี (1,803 x 200 x 20) ตงัไว้
7,212,000  บาท
  -โรงเรียนบา้นรูสะมแิล (288 x 200 x 20) ตงัไว ้
1,152,000  บาท
  -โรงเรียนบา้นบางปลาหมอ (97 x 200 x 20) ตงัไว ้
388,000  บาท
เพือจา่ยเป็นเงนิคา่สนบัสนุนอาหารกลางวนัใหก้บัโรงเรียนและ
สถานศกึษาในเขตพืนทีตาํบลรูสะมแิล “เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย
ในการพฒันาครูผูดู้แลเด็ก และผูดู้แลเด็กของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กประจาํมสัยดินูรุลลุตฟี จะรงับาต ู
หมูที่ 5 บา้นโคกมว่ง ทงันีจะเบกิจา่ยตอ่เมอืไดร้บัการจดัสรร
งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิ ตามหนงัสือ
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิ ดว่นทีสุด ที มท 0816.3/ว 
1508 ลงวนัที 3 สงิหาคม 2559 เรือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ เงนิอดุหนุนทวัไป เงนิ
อุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนการจดัการศกึษาขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถนิในพืนทีจงัหวดัชายแดนภาคใต้

งบเงนิอุดหนุน 8,752,000 บาท
เงนิอุดหนุน 8,752,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิเดอืน พรอ้มทงัเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน
ใหก้บัพนกังานเทศบาล ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกอง
สาธารณสขุและสงิแวดลอ้ม, หวัหน้าฝ่ายบรหิารงาน
สาธารณสขุ,นกัวชิาการสขุาภบิาล, เจา้พนกังานธุรการ 
และเจา้พนกังานสาธารณสขุ จาํนวน 12 เดอืน

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,320,000 บาท
เงนิเดอืนพนกังาน 1,600,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารทวัไปเกียวกบัสาธารณสุข 11,094,300 บาท
งบบุคลากร 7,320,000 บาท
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เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนกังาน 160,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนใหก้บัพนกังานจา้ง
ตามภารกจิ และพนกังานจา้งทวัไป ตาํแหน่งผูช้ว่ย
เจา้หน้าทีธุรการ พนกังานขบัเครอืงจกัรกลขนาดเบา 
พนกังานขบัรถยนต์สว่นกลาง และพนกังานจา้งทวัไป 
จาํนวน 12 เดอืน

เงนิเพมิตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 1,500,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่งๆ และคา่ตอบแทนพเิศษอนืๆ
นอกเหนือจากเงนิเดอืนใหพ้นกังานเทศบาล ไดแ้ก ่เงนิ
ประจาํตาํแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถนิ และเงนิและเงนิ
ประจาํตาํแหน่งอนืตามทีระเบยีบกฎหมายกาํหนด 
จาํนวน 12 เดอืน

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 4,000,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่งๆ และคา่ตอบแทนพเิศษอนืๆ
นอกเหนือจากเงนิเดอืนใหพ้นกังานเทศบาลไดแ้ก ่เงนิ
เพมิคา่ครองชพีชวัคราว(พ.ช.ค.), เงนิเพมิพเิศษสาํหรบั
การสูร้บ (พสร.), เงนิสวสัดกิารสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานประจาํ
สาํนกังานพนืทีพเิศษ (สปพ.), เงนิเพมิสาํหรบัคณุวุฒทิ ี
ก.พ.หรือ ก.ท.รบัรองฯ, และเงนิเพมิพเิศษอนืตามที
ระเบยีบกฎหมายกาํหนด จาํนวน 12 เดอืน

เงนิประจาํตาํแหน่ง 60,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่งๆ และคา่ตอบแทนพเิศษอนืๆ 
นอกเหนือจากเงนิเดอืนใหพ้นกังานจา้งตามภารกจิ และ
พนกังานจา้งทวัไป ไดแ้ก ่เงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว 
(พ.ช.ค.),เงนิสวสัดกิารสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานประจาํ
สาํนกังานพนืทีพเิศษ (สปพ.), เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ
ใหก้บัพนกังานจา้งตามประกาศ ก.ท.จ. จงัหวดัปตัตานี, 
และเงนิเพมิพเิศษอนืตามทีระเบยีบกฎหมายกาํหนด 
จาํนวน 12 เดอืน
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เพือจา่ยเป็นคา่ตอบแทน เงนิรางวลั ใหก้บัผูป้ฏบิตัิ
ราชการอนัเป็นประโยชน์แกเ่ทศบาลตาํบลรสูะมแิล เชน่ 
วทิยากร และเจา้หน้าทีดาํเนินการสอบ ตามมต ิก.ท. ครงั
ที 4/2556 เมอืวนัที 25 เมษายน 2546 โดยเบกิจา่ย
ตามทีระเบยีบกาํหนด เพือจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบ
แทนอนืสาํหรบัพนกังานเทศบาล พนกังานจา้งตาม
ภารกจิ และพนกังานจา้งทวัไป เป็นกรณีพเิศษ (เงนิ
รางวลัประจาํปี) ตามประกาศคณะกรรมการพนกังาน
เทศบาลจงัหวดัปตัตานี (ก.ท.จ.ปตัตานี) เรือง หลกัเกณฑ์ 
เงอืนไข และวธีิการกาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอนื
เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปี 
สาํหรบัพนกังานเทศบาล ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของ
เทศบาล พ.ศ.2558  ประกาศ ณ วนัที 7 เมษายน 
2558 และเงนิคา่ตอบแทนอนืตามทีระเบยีบกฎหมาย
กาํหนด 

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 40,000 บาท

คา่ตอบแทน 715,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถนิ

550,000 บาท

งบดาํเนินงาน 3,350,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังาน
เทศบาลทีมสีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบฯ

คา่ใช้สอย 1,250,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหก้บัพนกังานเทศบาลทีมสีทิธิ
เบกิจา่ยไดต้ามระเบยีบฯ จาํนวน 12 เดอืน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 15,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ใหก้บัพนกังานเทศบาล และพนกังานจา้งตามภารกจิ  
และพนกังานจา้งทวัไป จาํนวน 12 เดอืน

คา่เชา่บา้น 110,000 บาท

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 900,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ  ไดแ้ก ่คา่เย็บเลม่
หนงัสอื หรือเขา้ปกหนงัสอื คา่จา้งเหมาถา่ยเอกสาร คา่รบั
วารสาร รบัหนงัสอืพมิพ์ตา่งๆ คา่ธรรมเนียมและ
คา่ลงทะเบยีนตา่งๆในการอบรมและสมัมนา คา่จดัทาํป้าย
โฆษณา จดัทาํวารสาร เอกสารประชาสมัพนัธ์ คา่จา้งทาํ
ของ อดัรูป คา่ลา้งฟิล์ม คา่จดัเก็บและขนถา่ยสงิปฏกิูล
และมลูฝอยตา่งๆ คา่จา้งเหมาพน่หมอกควนักาํจดัยุงลาย 
คา่เชา่เหมารถยนต์สว่นกลาง คา่จา้งแรงงานในการ
ปฏบิตักิารตา่งๆ และคา่จา้งเหมาอนืๆทีจาํเป็นและเป็น
ประโยชน์กบัเทศบาล
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เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ ฝึกอบรม
บคุลากร และคา่ใชจ้า่ยในการสง่บคุลากรเขา้ฝึกอบรมตาม
โครงการตา่งๆทีกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิ  
สถาบนัการศกึษา  หรือหน่วยงานตา่งๆจดัขนึเพือพฒันา
ศกัยภาพของพนกังานเทศบาล พนกังานจา้งตามภารกจิ 
และพนกังานจา้งทวัไป

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 300,000 บาท

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอนืๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการฝึกอบรมบคุลากร 50,000 บาท

วสัดกุอ่สรา้ง 10,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้งทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดคุงทน 
วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ 
ไมต้า่งๆ จอบ เลือย ส ีขวาน ตะป ูเทปวดัระยะ อฐิ 
กระเบอืง ปนู เป็นตน้ ฯลฯ

วสัดสุาํนกังาน 40,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่วสัดสุาํนกังานทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดคุงทน 
วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดนิสอ แบบพมิพ์ตา่งๆ ธงตา่งๆ 
ผา้ประดบั แผน่ป้าย เครอืงเย็บกระดาษ เกา้อพีลาสตกิ 
ตรายาง นําดมืสาํหรบับรกิารประชาชนในสาํนกังาน เป็น
ตน้ ฯลฯ

เพือจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ เพือให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิเชน่ วสัด ุครภุณัฑ์ ทีดนิและ
สงิกอ่สรา้ง ฯลฯ (ยกเวน้ บาํรุงรกัษา/ซอ่มแซมโครงสรา้ง
ของครุภณัฑ์ขนาดใหญ)่

คา่วสัดุ 1,350,000 บาท

วสัดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 1,000,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืนํามนัเชือเพลงิและนํามนัหลอ่ลนื 
ไดแ้ก ่นํามนัเบนซนิ นํามนัดเีซล นํามนัเครอืง ฯลฯ 
สาํหรบัยานพาหนะทีใชใ้นการปฏบิตังิานของเทศบาล

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 200,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ทุกชนิด ทงัที
เป็นวสัดคุงทน วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบ
และอะไหล ่เชน่ คา่จดัซอืยางนอก ยางใน หวัเทียน 
แบตเตอร ีไขควง ประแจ ฟิล์มกรองแสง และอปุกรณ์
อนืๆของ รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์ และยานพาหนะทุก
ชนิด
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วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ทุกชนิดทงั
ทีเป็นวสัดคุงทน วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบ
และอะไหล ่เชน่ นํายาเคม ีนํายาพน่ยุง ทรายอะเบท วสัด ุ
อปุกรณ์ และการดาํเนินงานเกียวกบัการป้องกนัการ
ระบาดของโรค เชน่ โรคไขเ้ลือดออก โรคตามฤดกูาล 
โรคเอดส ์ฯลฯในพนืทีตาํบลรูสะมแิล

เพือจา่ยเป็นคา่ใชบ้รกิารโทรศพัท์สาํนกังาน 
โทรศพัท์เคลอืนที คา่สง่เอกสาร (FAX) สาํหรบัใชใ้นการ
ปฏบิตัริาชการของเทศบาลตาํบลรูสะมแิล จาํนวน 12 
เดอืน

งบลงทุน 424,300 บาท

คา่สาธารณูปโภค 35,000 บาท
คา่บรกิารโทรศพัท์ 35,000 บาท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 70,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุ
คงทน วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและ
อะไหล ่เชน่ เครอืงบนัทกึขอ้มลู แผน่บนัทกึขอ้มลู
โปรแกรมตา่งๆ หมกึพมิพ์เครอืงปรนิเตอร์  และวสัดอุนืๆ
ทีเกียวขอ้งกบัคอมพวิเตอร์

ครภุณัฑ์การเกษตร
โครงการจดัซือเครอืงพน่หมอกควนั จาํนวน 1 เครอืง 59,000 บาท

คา่จดัซอืตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน(มอก.) 12,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน 
(มอก.) ราคาใบละ 6,000 บาท จาํนวน 2 ใบ ตามราคา
ทอ้งตลาด

คา่ครุภณัฑ์ 424,300 บาท
ครภุณัฑ์สาํนกังาน

โครงการจดัซือเครอืงตดัหญา้แบบขอ้แข็ง จาํนวน 3 เครอืง 28,500 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืเครอืงตดัหญา้แบบขอ้แข็ง ราคา
เครอืงละ 9,500 บาทจาํนวน 3 เครอืง ตามราคาบญัชี
มาตราฐานครภุณัฑ์

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืเครอืงพน่หมอกควนั จาํนวน 1 
เครอืง ตามราคาบญัชีมาตราฐานครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั
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ครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์
คา่จดัซอืเครอืงคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ สาํหรบังานประมวลผล 24,800 บาท

งบดาํเนินงาน 150,000 บาท
คา่วสัดุ 150,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมครุภณัฑ ์เชน่ 
ครภุณัฑ์ยานยนต์ คา่ทีดนิและสงิกอ่สรา้ง และคา่ครุภณัฑ์ 

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 150,000 บาท

คา่จดัซอืเครอืงคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ สาํหรบังาน
ประมวลผล ราคา 21,000 บาท จาํนวน 1 เครอืง พรอ้ม
ตดิตงัชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิารสาํหรบัเครอืง
ไมโครคอมพวิเตอร์พรอ้มใชง้านทีมลีขิสทิธถิูกตอ้งตาม
กฎหมาย ราคา 3,800 บาท คณุสมบตัคิอมพวิเตอร์ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพนืฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สอืสาร ประจาํปี พ.ศ. 2559

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครุภณัฑ์ 300,000 บาท

คา่ใช้สอย 250,000 บาท

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอนืๆ

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 250,000 บาท

งบดาํเนินงาน 250,000 บาท

วสัดอุนื 150,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่วสัดอุนืๆทีจาํเป็นในการปฏบิตังิานของ
เทศบาลตาํบลรูสะมแิล เชน่ ถงัรองรบัขยะและสงิปฏกิูล 
ถุงมอื เสอืสะทอ้นแสง เสอืกนัฝน รองเทา้บูท๊ หน้ากาก
อนามยั ฯลฯ

โครงการสนบัสนุนการพฒันาคณุภาพชีวติของคนชรา คน
พกิาร และผูด้อ้ยโอกาส

50,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสนบัสนุนการพฒันา
คณุภาพชีวติของคนชรา คนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสใน
ตาํบลรูสะมแิล เชน่ คา่ตอบแทน คา่ของขวญัของรางวลั 
คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่อาหารและเครอืงดมื คา่จดัสถานที 
และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทีจาํเป็น

โครงการรอ้ยรกัดวงใจหว่งใยผูส้งูอายุ 200,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัโครงการรอ้ยรกัดวงใจ
หว่งใยผูส้งูอายุ เชน่ คา่ตอบแทน คา่ของขวญัของรางวลั 
คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่อาหารและเครอืงดมื คา่จดัสถานที 
และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทีจาํเป็น
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารทวัไปเกียวกบัเคหะและชุมชน 8,804,500 บาท

งบบุคลากร 4,990,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่งๆ และคา่ตอบแทนพเิศษอนืๆ
นอกเหนือจากเงนิเดอืนใหพ้นกังานเทศบาลไดแ้ก ่เงนิ
เพมิคา่ครองชพีชวัคราว (พ.ช.ค.),เงนิเพมิพเิศษสาํหรบั
การสูร้บ (พสร.),เงนิสวสัดกิารสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานประจาํ
สาํนกังานพนืทีพเิศษ (สปพ.), เงนิเพมิสาํหรบัคณุวุฒทิ ี
ก.พ. หรือ ก.ท.รบัรองฯ, และเงนิเพมิพเิศษอนืตามที
ระเบยีบกฎหมายกาํหนด จาํนวน 12 เดอืน

เงนิประจาํตาํแหน่ง 160,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิเดอืน พรอ้มทงัเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน
ใหก้บัพนกังานเทศบาล ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองชา่ง, 
หวัหน้าฝ่ายการโยธา, วศิวกรโยธา,นกัผงัเมอืง,นายชา่ง
โยธา, เจา้หน้าทีการประปา, เจา้พนกังานธุรการ, และเจา้
พนกังานการเงนิและบญัช ีจาํนวน 12 เดอืน

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนกังาน 210,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,990,000 บาท
เงนิเดอืนพนกังาน 1,500,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่งๆ และคา่ตอบแทนพเิศษอนืๆ 
นอกเหนือจากเงนิเดอืนใหพ้นกังานจา้งตามภารกจิ และ
พนกังานจา้งทวัไป ไดแ้ก ่ เงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว 
(พ.ช.ค.), เงนิสวสัดกิารสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานประจาํ
สาํนกังานพนืทีพเิศษ (สปพ.),  เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ
ใหก้บัพนกังานจา้งตามประกาศ ก.ท.จ. จงัหวดัปตัตานี 
และเงนิเพมิพเิศษอนืตามทีระเบยีบกฎหมายกาํหนด 
จาํนวน 12 เดอืน

เพือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหก้บัพนกังานจา้งตาม
ภารกจิ และพนกังานจา้งทวัไป ตาํแหน่งผูช้ว่ยเจา้หน้าที
ธุรการ,ผูช้ว่ยชา่งโยธา,ผูช้ว่ยชา่งเขยีนแบบ, ผูช้ว่ยชา่ง
ไฟฟ้า,พนกังานขบัรถยนต์สว่นกลาง,พนกังานขบั
เครอืงจกัรกลขนาดเบา, พนกังานขบัเครอืงจกัรกลขนาด
กลาง,ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีบนัทกึขอ้มลู และคนงานทวัไป 
จาํนวน 12 เดอืน

เงนิเพมิตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 920,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่งๆ และคา่ตอบแทนพเิศษอนืๆ
นอกเหนือจากเงนิเดอืนใหพ้นกังานเทศบาล ไดแ้ก ่เงนิ
ประจาํตาํแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถนิ ตามทีระเบยีบ
กฎหมายกาํหนด จาํนวน 12 เดอืน

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 2,200,000 บาท



69

รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

งบดาํเนินงาน 3,167,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ใหก้บัพนกังานเทศบาล พนกังานจา้งตามภารกจิ และ
พนกังานจา้งทวัไป จาํนวน 12 เดอืน

คา่เชา่บา้น 120,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งงาน
กอ่สรา้ง ควบคมุงานกอ่สรา้งคณะกรรมการตรวจแบบ
แปลนการก่อสรา้งตา่งๆ ทียนืขออนุญาตตอ่เทศบาล 
คา่ตอบแทน เงนิรางวลั ใหก้บัผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็น
ประโยชน์แกเ่ทศบาลตาํบลรูสะมแิล เชน่ วทิยากร และ
เจา้หน้าทีดาํเนินการสอบ ตามมต ิก.ท. ครงัที 4/2546 
เมอืวนัที 25 เมษายน 2546 โดยเบกิจา่ยตามทีระเบยีบ
กาํหนด และจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอนืสาํหรบั
พนกังานเทศบาล พนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังาน
จา้งทวัไป เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัปตัตานี 
(ก.ท.จ.ปตัตานี) เรือง หลกัเกณฑ์ เงอืนไข และวธีิการ
กาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอนืเป็นกรณีพเิศษอนัมี
ลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปี สาํหรบัพนกังานเทศบาล 
ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของเทศบาล พ.ศ.2558 
ประกาศ ณ วนัที 7 เมษายน 2558

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 50,000 บาท

คา่ตอบแทน 535,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถนิ

350,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังาน
เทศบาลทีมสีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบฯ

เพือจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นของพนกังานเทศบาล ผูม้สีทิธิ
เบกิจา่ยตามระเบยีบฯ จาํนวน 12 เดอืน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 15,000 บาท
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รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 1,500,000 บาท

เพือจา่ยเป็นรายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิารตา่งๆไดแ้ก ่คา่
ถา่ยเอกสาร เย็บเลม่หนงัสอื เขา้ปกหนงัสอื คา่รบั
วารสาร หนงัสอืพมิพ์ ฯลฯ คา่ธรรมเนียม และ
คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม สมัมนา ฯลฯ คา่จา้งเหมา
บรกิาร เชน่ คา่จา้งแรงงานทาํของ คา่จา้งอดัรปู คา่จา้ง
ลา้งฟิล์ม ฯลฯ คา่เบยีประกนัภยัรถยนต์หรือเบยี
ประกนัภยัพนกังานเทศบาล,พนกังานจา้ง ฯลฯ คา่จา้ง
เหมาบรกิารอนืๆ ทีจาํเป็นและเป็นประโยชน์กบั เทศบาล 
คา่จา้งเหมาตดิตงัไฟฟ้า ซอ่มแซมไฟฟ้า คา่จา้งเหมาขดุ/
ขนดนิ ฯลฯ คา่ตดิตงัประปา คา่จา้งเหมาเดนิทอ่ประปา 
และตดิตงัอปุกรณ์ประปา ซอ่มแซมทอ่ประปา ฯลฯ 
คา่ธรรมเนียมตรวจสอบแนวเขตทีดนิหรือรงัวดัทดีนิ 
คา่จา้งเหมารงัวดัทีดนิสาธารณประโยชน์ คา่จา้งเหมา
ออกแบบแปลนอาคาร คา่เชา่รถยนต์สว่นกลาง และ
คา่จา้งแรงงานในปฏบิตังิานตามภารกจิตา่งๆ และ
ผูป้ฏบิตังิานทวัไปในเทศบาล

คา่ใช้สอย 1,750,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ เพือให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิเชน่ วสัด ุครภุณัฑ์ ทีดนิและ
สงิกอ่สรา้ง ฯลฯ (ยกเวน้ บาํรุงรกัษา/ซอ่มแซมโครงสรา้ง
ของครุภณัฑ์ขนาดใหญ)่

คา่วสัดุ 870,000 บาท

เพือจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ ฝึกอบรม
บคุลากร และคา่ใชจ้า่ยในการสง่บคุลากรเขา้ฝึกอบรมตาม
โครงการตา่งๆทีกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิ  
สถาบนัการศกึษา หรือหน่วยงานตา่งๆจดัขนึเพือพฒันา
ศกัยภาพของพนกังานเทศบาล พนกังานจา้งตามภารกจิ 
และพนกังานจา้งทวัไป

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 200,000 บาท

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอนืๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการและฝึกอบรมบคุลากร 50,000 บาท

วสัดสุาํนกังาน 50,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่วสัดสุาํนกังานทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดคุงทน 
วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดนิสอ แบบพมิพ์ตา่งๆ ธงตา่งๆ 
ผา้ประดบั แผน่ป้าย เครอืงเย็บกระดาษ เกา้อพีลาสตกิ 
ตรายาง นําดมืสาํหรบับรกิารประชาชนในสาํนกังาน เป็น
ตน้ ฯลฯ
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วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 150,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ทุกชนิด ทงัที
เป็นวสัดคุงทน วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบ
และอะไหล ่เชน่ คา่จดัซอืยางนอก ยางใน หวัเทียน 
แบตเตอร ีไขควง ประแจ ฟิล์มกรองแสง และอปุกรณ์
อนืๆของ รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์ และยานพาหนะทุก
ชนิด

วสัดกุอ่สรา้ง 300,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้งทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดคุงทน 
วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ 
ไมต้า่งๆ จอบ เลือย ส ีขวาน ตะป ูเทปวดัระยะ อฐิ 
กระเบอืง ปนู เป็นตน้ ฯลฯ

คา่สาธารณูปโภค 12,000 บาท

คา่บรกิารโทรศพัท์ 12,000 บาท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 70,000 บาท
เพือจา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุ
คงทน วสัดสุนิเปลือง และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและ
อะไหล ่เชน่ เครอืงบนัทกึขอ้มลู แผน่บนัทกึขอ้มลู
โปรแกรมตา่งๆ หมกึพมิพ์เครอืงปรนิเตอร์  และวสัดอุนืๆ
ทีเกียวขอ้งกบัคอมพวิเตอร์

วสัดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 300,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืนํามนัเชือเพลงิและนํามนัหลอ่ลนื 
ไดแ้ก ่นํามนัเบนซนิ นํามนัดเีซล นํามนัเครอืง ฯลฯ 
สาํหรบัยานพาหนะทีใชใ้นการปฏบิตังิานของเทศบาล

คา่จดัซอืรถจกัรยานยนต์เอนกประสงคพ์รอ้มกระบะไฮโดรลกิ 165,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืรถจกัรยานยนต์เอนกประสงค ์
พรอ้มกระบะไฮโดรลกิ ขนาดไมเ่กนิ 150 ซีซ ีราคาคนั
ละ 165,000 บาท จาํนวน 1 คนั ตามราคาทอ้งตลาด

คา่ครุภณัฑ์ 647,500 บาท

ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

เพือจา่ยเป็นคา่ใชบ้รกิารโทรศพัท์สาํนกังาน 
โทรศพัท์เคลอืนที คา่สง่เอกสาร (FAX) สาํหรบัใชใ้นการ
ปฏบิตัริาชการของเทศบาลตาํบลรูสะมแิล จาํนวน 12 
เดอืน

งบลงทุน 647,500 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืตูเ้ชอืมไฟฟ้าสนาม ขนาด 200 
แอมป์ ราคาเครอืงละ 5,500 บาท ราคาตามทอ้งตลาด

ครภุณัฑ์กอ่สรา้ง
คา่จดัซอืตูเ้ชอืมสนาม 5,500 บาท
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คา่จดัซอืเครอืงอา่นมาตรมอืถือ จาํนวน 1 เครอืง 60,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืเครอืงอา่นมาตรมอืถือ 
(Handheld Meter Peader) ราคาเครอืงละ 60,000 
บาท จาํนวน 1 เครอืง ราคาตามทอ้งตลาด

ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืกลอ้งถา่ยภาพนิงระบบดจิติอล ความ
ละเอยีด 16 ลา้นพกิเซล ราคาเครอืงละ 10,000 บาท 
จาํนวน 1 เครอืง ราคาตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์

ครภุณัฑ์สาํรวจ

ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
คา่จดัซอืกลอ้งถา่ยภาพนิงระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 
ลา้นพกิเซล

10,000 บาท

เครอืงรบัสง่วทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมอืถือ 5 วตัต์ จาํนวน
 4 เครอืง

48,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเครอืงรบัสง่วทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมอื
ถือ 5 วตัต ์ราคาเครอืงละ 12,000 บาท จาํนวน 4 
เครอืง ราคาตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์

คา่จดัซอืเครอืงหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทียมแบบพกพา 
จาํนวน 1 เครอืง

15,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืเครอืงหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทียม
แบบพกพา แบบบนัทกึขอ้มลูตาํแหน่งพกิดั (waypoint) 
ไดไ้มน้่อยกวา่ 2,000 จุด ความละเอยีดจอภาพขนาดไม่
น้อยกวา่ 176x220 พกิเซล ราคาเครอืงละ 15,000 
บาท จาํนวน 1 เครอืง ราคาตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์

คา่จดัซอืกลอ้งวดัมมุแบบอเิล็กทรอนิกส์ จาํนวน 1 ชุด 110,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืกลอ้งวดัมมุแบบอเิล็กทรอนิกส ์ชนิด
อา่นคา่มมุไดล้ะเอยีด 5 ฟิลปิดา (ระบบอตัโนมตั)ิ ราคา
ชุดละ 110,000 บาท จาํนวน 1 ชุด ราคาตามบญัชี
มาตรฐานครภุณัฑ์

คา่จดัซอืกลอ้งระดบั ขนาดกําลงัขยาย 30 เทา่ จาํนวน 1 
เครอืง

34,000 บาท

คา่จดัซอืกลอ้งระดบั ขนาดกาํลงัขยาย 30 เทา่ ราคา
เครอืงละ 34,000 บาทจาํนวน 1 เครอืง ราคาตามบญัชี
มาตรฐานครภุณัฑ์

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครุภณัฑ์ 200,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาและซอ่มแซมครภุณัฑ ์เชน่ 
ครภุณัฑย์านยนต ์คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง และคา่ครภุณัฑ ์
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วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 500,000 บาท
เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอือปุกรณ์ไฟฟ้าเชน่ สายไฟ บลัลาส 
หลอดไฟฟ้าทุกประเภท และอปุกรณ์อนืๆทีเกียวขอ้ง

งบดาํเนินงาน 500,000 บาท
คา่วสัดุ 500,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน 15,211,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงอาคารสาํนกังานชนัลา่ง หอ้งกอง
ชา่ง สาํนกังานเทศบาลตาํบลรูสะมแิล รายละเอยีดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลตาํบลรูสะมแิลกาํหนด

คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปโภค

อาคารตา่ง ๆ
1. โครงการปรบัปรุงอาคารสาํนกังานชนัลา่ง หอ้งกองชา่ง 952,000 บาท

งบลงทุน 14,711,000 บาท
คา่ทีดนิและสงิก่อสรา้ง 14,711,000 บาท

3. โครงการก่อสรา้งครูะบายนํา คสล. ซอย 17 ถนนปากนํา 
หมูท่ี 6 บา้นสวนสมเด็จ

2,373,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งครูะบายนํา คสล. ซอย 17 ถนน
ปากนํา หมูท่ี 6 บา้นสวนสมเด็จ ครูะบายนํากวา้ง 0.50 
เมตร ยาวรวมสองขา้ง 528.00 เมตร ลกึเฉลีย 
0.40-0.80 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตาํบลรูสะมแิลกําหนด

2. โครงการก่อสรา้งครูะบายนํา คสล. ซอยระเดน่อาหมดั 
หลงัโรงเรียนเทศบาล 4 หมูท่ี 5 บา้นโคกมว่ง

2,306,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งครูะบายนํา คสล. ซอยระเดน่อา
หมดั หลงัโรงเรียนเทศบาล 4 หมูท่ี 5 บา้นโคกมว่ง คู
ระบายนํากวา้ง 0.50 เมตร ยาวรวมสองขา้ง 558.00 
เมตร ลกึเฉลีย 0.40-0.70 เมตร รายละเอยีดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลตาํบลรูสะมแิลกาํหนด

1. โครงการก่อสรา้งยกระดบัถนน คสล. พรอ้มครูะบายนํา 
ถนนจรูญสาํราญ ซอย 3 หมูท่ี 1 บา้นรูสะมแิล

1,434,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สรา้งยกระดบัถนน คสล. 
พรอ้มครูะบายนํา ถนนจรูญสาํราญ ซอย 3 หมูท่ี 1 บา้นรู
สะมแิล ถนนกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พรอ้มครูะบายนํากวา้ง 0.30 เมตร ยาวรวม 
2 ขา้ง 322.00 เมตร ลกึเฉลีย 0.30-0.40 เมตร 
รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเทศบาลตาํบลรูสะมแิลกาํหนด
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6. โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัท์ตคิคอนกรีตสาย
หลงัหมูบ่า้นฝงัมสัยดิ หมูท่ี 2 บา้นบางปลาหมอ

1,011,000 บาท

เพือจา่ยเป็กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟลัท์ตคิคอนกรีตสาย
หลงัหมูบ่า้นฝงัมสัยดิ หมูท่ี 2 บา้นบางปลาหมอ ถนน
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเทศบาลตาํบลรูสะมแิลกาํหนด

5. โครงการก่อสรา้งยกระดบัถนน คสล. ซอยหะยีเจะ๊ม ุหมูท่ี
 1 บา้นรูสะมแิล

630,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สรา้งยกระดบัถนน คสล. ซอย
หะยีเจะ๊ม ุหมูท่ี 1 บา้นรูสะมแิล ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอยีดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลตาํบลรูสะมแิลกาํหนด

4. โครงการก่อสรา้งครูะบายนํา คสล. ซอย 3 ถนนโรงเหลา้
สาย ข. หมูท่ี 6 บา้นสวนสมเด็จ

802,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งครูะบายนํา คสล. ซอย 3 ถนนโรง
เหลา้สาย ข. หมูท่ี 6 บา้นสวนสมเด็จ ครูะบายนํากวา้ง 
0.40 เมตร ยาวรวมสองขา้ง 200.00 เมตร ลกึเฉลีย 
0.40-0.70 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตาํบลรูสะมแิลกําหนด

9. โครงการก่อสรา้งครูะบายนํา คสล. หลงัมสิยดิ หมูท่ ี3 
บา้นดอนรกั

815,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งครูะบายนํา คสล. หลงัมสิยดิ หมูท่ี 
3 บา้นดอนรกั  ครูะบายนํากวา้ง 0.40 เมตร ยาว 
200.00 เมตร ลกึเฉลีย 0.40-0.50 เมตร รายละเอยีด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตาํบลรูสะมแิลกาํหนด

8. โครงการตดิตงัไฟโซลา่เซลล์ จาํนวน 7 ตน้ หมูท่ ี3 บา้น
ดอนรกั

617,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ตดิตงัไฟโซลา่เซลล์ จาํนวน 7 ตน้ หมูท่ี 3 
บา้นดอนรกั รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเทศบาลตาํบลรู
สะมแิลกําหนด

7. โครงการก่อสรา้งครูะบายนํา คสล. ซอยมอืละห์ (อสม.) 
หมูท่ี 2 บา้นบางปลาหมอ

290,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งครูะบายนํา คสล. ซอยมอืละห์ (อส
ม.) หมูท่ี 2 บา้นบางปลาหมอ ครูะบายนํากวา้ง 0.40 
เมตร ยาว 70.00 เมตร ลกึเฉลีย 0.40-0.70 เมตร 
รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเทศบาลตาํบลรูสะมแิลกาํหนด
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12. โครงการก่อสรา้งครูะบายนํา คสล. 1 ขา้ง (ขา้งขวา) 
ซอย 9 ถนนพระยาเมอืง หมูท่ ี5 บา้นโคกมว่ง

592,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งครูะบายนํา คสล. 1 ขา้ง (ขา้ง
ขวา) ซอย 9 ถนนพระยาเมอืง หมูท่ี 5 บา้นโคกมว่ง คู
ระบายนํากวา้ง 0.50 เมตร ยาว 135.00 เมตร ลกึเฉลีย 
0.60-0.80 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตาํบลรูสะมแิลกําหนด

11. โครงการก่อสรา้งยกระดบัถนน คสล. พรอ้มครูะบายนํา 
คสล. ซอยอูเ่มง้ บา้นกณัร ีหมูท่ ี4 บา้นงาแม่

2,352,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งยกระดบัถนน คสล. พรอ้มคู
ระบายนํา คสล. ซอยอูเ่มง้ บา้นกณัร ีหมูท่ี 4 บา้นงาแม ่
ถนนกวา้ง 3.80 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอ้มครูะบายนํากวา้ง 0.40 เมตร ยาวรวม 2 
ขา้ง 400.00 เมตร ลกึเฉลีย 0.50-0.80 เมตร 
รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเทศบาลตาํบลรูสะมแิลกาํหนด

10. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ซอยในหมูบ่า้น หมูท่ ี4 
บา้นงาแม่

537,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ซอยในหมูบ่า้น หมูท่ี 
4 บา้นงาแม ่ถนนกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ถนนกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 70.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร และถนนกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอยีดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลตาํบลรูสะมแิลกาํหนด

คา่บรกิารเชา่ทีท้งิขยะมลูฝอยของหน่วยงานอนืๆ 1,000,000 บาท
เพือจา่ยเป็นคา่ทืงขยะ และสงิปฏกิูล ของเทศบาลตาํบลรู
สะมแิล

คา่ใช้สอย 1,000,000 บาท

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอนืๆ

งานกําจดัขยะมูลฝอยและสงิปฏกิูล 1,000,000 บาท
งบดาํเนินงาน 1,000,000 บาท

คา่ใช้สอย 100,000 บาท

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอนืๆ

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งานบรหิารทวัไปเกียวกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 100,000 บาท
งบดาํเนินงาน 100,000 บาท
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โครงการสง่เสรมิ สนบัสนุน การจดัทาํแผนในระดบัตา่งๆ
และการจดัทาํเวทีประชาคม

100,000 บาท

เพือเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํโครงการสง่เสรมิ 
สนบัสนุน การจดัทาํแผนชุมชน และการจดักจิกรรม
สนบัสนุนการจดัประชุมประชาคม เพือจดัทาํแผนใน
ระดบัตา่งๆ การพฒันาผูนํ้าชุมชน และสนบัสนุนการ
ขบัเคลอืนแผนในระดบัตา่งๆอยา่งบรูณาการ และ
เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกียวกบัประชาธปิไตยและ
การมสีว่นรว่มของประชาชนในตาํบลรูสะมแิล  เพือ
สง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถนิ 
ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 
ลงวนัที 12 มนีาคม 2553

โครงการ/กจิกรรมดา้นพฒันาสตรแีละครอบครวั 30,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการ/กจิกรรมดา้นพฒันา
สตรีและครอบครวัในตาํบลรูสะมแิล เชน่ การสง่เสรมิ
ภาวะผูนํ้าสตร ีการเสรมิสรา้งสมัพนัธภาพทีดรีะหวา่ง
สมาชกิในครอบครวั การยุตคิวามรุนแรงในครอบครวั 
เป็นตน้ ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิ ที 
มท 0891.3/ว 1235 ลงวนัที 20 พฤษภาคม 2556 
เรือง ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กจิกรรมดา้น
การพฒันาสตรี และครอบครวัไวใ้นเทศบญัญตั/ิขอ้บงัคบั
งบประมาณรายจา่ยประจาํปี พ.ศ. 2557 ขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถนิ

คา่ใช้สอย 305,000 บาท
รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอนืๆ

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 2,104,000 บาท
งบดาํเนินงาน 305,000 บาท

โครงการจา้งนกัเรียนนกัศกึษาปฏบิตังิสนในชว่งปิดภาค
เรียนและวนัหยุดเพือสรา้งรายไดใ้หก้บันกัเรียนนกัศกึษา ลด
รายจา่ยผูป้กครอง

15,000 บาท

เพือเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งนกัเรียน นกัศกึษา ปฏบิตังิาน
ในเทศบาลตาํบลรูสะมแิลในชว่งปิดภาคเรียนและวนัหยุด
เพือสรา้งรายไดใ้หก้บันกัเรียนนกัศกึษา ลดรายจา่ย
ผูป้กครอง รายละเอยีดตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถนิ ดว่นทีสดุ ที มท 0803/ว 897 ลงวนัที 
6 พฤษภาคม 2558 เรือง  หลกัเกณฑ์ วธีิปฏบิตั ิและการ
เบกิจา่ยเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กน่กัเรียน นกัศกึษา ทีชว่ย
ปฏบิตังิานราชการ



77

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 70,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิ โดยจา่ยเป็นคา่จดักจิกรรมรณรงค์
ประชาสมัพนัธ์ การจดักจิกรรมใหค้วามรู ้คา่วทิยากร 
คา่ตอบแทน คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่อาหารและเครอืงดมื คา่
เชา่หรือจดัสถานที และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทีจาํเป็น หรือ
ดาํเนินการตามระเบยีบและหนงัสอืสงัการตา่งๆ

โครงการเทศบาลตาํบลรูสะมแิลพบประชาชนตาํบลรูสะมแิล 50,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเทศบาลตาํบลรูสะมิ
แลพบประชาชนตาํบลรูสะมแิล โดยจา่ยเป็นคา่จดั
กจิกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ การจดักจิกรรมให้
ความรู ้คา่วทิยากร คา่ตอบแทน คา่วสัดอุปุกรณ์ 
คา่อาหารและเครอืงดมื คา่เชา่หรือจดัสถานที และ
คา่ใชจ้า่ยอนืๆทีจาํเป็น

โครงการสนบัสนุนการจดักจิกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 40,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสนบัสนุนการจดักจิกรรม
เพือสง่เสรมิการเรียนรูใ้หแ้กเ่ด็กและเยาวชนทงัในและ
นอกสถานศกึษา เชน่ การจดักจิกรรมใหค้วามรูท้าง
วชิาการ การใหค้วามรูเ้พือเตรียมความพรอ้มสูป่ระชาคม
อาเซียน การจดันิทรรศการ การทศันศกึษานอกสถานที 
การจดัประชุมสมัมนา และสนบัสนุนการจดักจิกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชน เป็นตน้  โดยจา่ยเป็นคา่จดักจิกรรม
รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ การจดักจิกรรมใหค้วามรู ้คา่
วทิยากร คา่ตอบแทน คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่อาหารและ
เครอืงดมื คา่เชา่หรือจดัสถานที และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทีจาํเป็น

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนอาชีพตา่งๆ 50,000 บาท

เพือเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํโครงการสง่เสรมิสนบัสนุน
อาชพีตา่งๆใหก้บัประชาชนในตาํบลรูสะมแิล เชน่ กลุม่
อาชพีสตร ีอาชพีเลยีงสตัว์นําสตัว์บก อาชพีเกษตรกรรม 
อาชพีประมง หตักรรมในครวัเรือน  การพฒันาโครงการ
หนึงตาํบลหนงึผลติภณัฑ์  การสง่เสรมิอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพียง เป็นตน้  โดยจา่ยเป็นคา่จดักจิกรรม
รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ การจดักจิกรรมใหค้วามรู ้คา่
วทิยากร คา่ตอบแทน คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่อาหารและ
เครอืงดมื คา่เชา่หรือจดัสถานที และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทีจาํเป็น
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โครงการสนบัสนุนกจิกรรมอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ 50,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตา่งๆตาม
โครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํรขิองพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนีินาถ และ
บรมวงศานุวงศท์ุกพระองค ์ตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที มท 0808.2/ ว 3456 
ลงวนัที 19 มถิุนายน 2558 เรือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปี พ.ศ. 2559 ของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ  โดยจา่ยเป็นคา่จดักจิกรรม
รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ การจดักจิกรรมใหค้วามรู ้คา่
วทิยากร คา่ตอบแทน คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่อาหารและ
เครอืงดมื คา่เชา่หรือจดัสถานที และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทีจาํเป็น

งบเงนิอุดหนุน 15,000 บาท
เงนิอุดหนุน 15,000 บาท

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรงุทีดนิและสงิกอ่สรา้ง
1. โครงการตดิตงัหอกระจายขา่วแบบไรส้ายภายในเขต
ตาํบลรูสะมแิล จาํนวน 1 ชุด

1,784,000 บาท

งบลงทุน 1,784,000 บาท
คา่ทีดนิและสงิก่อสรา้ง 1,784,000 บาท

คา่ใช้สอย 400,000 บาท

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอนืๆ

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ 400,000 บาท
งบดาํเนินงาน 400,000 บาท

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 15,000 บาท
อดุหนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสอืชาวบา้นใหม ่ตงัไว ้ 

โครงการจดักจิกรรมกีฬาตา่ง ๆ 200,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการตดิตงัหอกระจายขา่ว
แบบไรส้ายภายในเขตตาํบลรูสะมแิล จาํนวน 1 ชุด 
รายละเอยีดตามแบบทีเทศบาลรูสะมแิลกําหนด

เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมกีฬาตา่งๆ 
หรือสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนัในรายการตา่ง ๆ 
เชน่ การแขง่ขนักีฬาของสถานศกึษา, การแขง่ขนั
กีฬาประจาํตาํบล/หมูบ่า้น อาํเภอ จงัหวดั, กีฬาของ
หน่วยงานตา่งๆ, กีฬาทอ้งถนิ 5  จงัหวดัชายแดน
ภาคใต,้ กีฬาตอ่ตา้นยาเสพตดิ,กีฬาเมืองตานีคพั, 
กีฬาไทคพั, การแขง่ขนัเรือประเภทตา่งๆ, การ
แขง่ขนัวา่วบนิ, โครงการจดัตงักลุม่เด็กและ
เยาวชนผูส้นใจกีฬา, และการแขง่ขนักีฬาอนืๆซงึ
เป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนและเทศบาลตาํบลรูสะมิ
แล เป็นตน้
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งบดาํเนินงาน 550,000 บาท
คา่ใช้สอย 550,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ
ประจาํปี พ.ศ. 2560 เชน่ คา่ตอบแทน คา่ของขวญัของ
รางวลั คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่อาหารและเครอืงดมื คา่จดั
สถานที และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทีจาํเป็น

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน 550,000 บาท

โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิปี 2560 200,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดักจิกรรมในเดอืนรอมฏอน เป็นคา่ ตอบ
แทน ใชส้อย วสัด ุในปี 2560

โครงการบกุอปอซอ(ละศลีอด)ในเดอืนรอมฎอน ปี 2560 150,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุในการจดักจิกรรม
ในวนัสาํคญัตา่งๆใน ปี 2560

โครงการเทศบาลตาํบลรูสะมแิล เยียมมสัยดิ สเุหรา่ ในเดอืน 
รอมฎอน ปี 2560

150,000 บาท

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอนืๆ

โครงการจดักจิกรรมเนืองในวนัสาํคญัๆ เนืองในโอกาสตา่งๆ
เชน่ วนัลอยกระทง วนัเขา้พรรษา วนัสงกรานต์ ฯลฯ

150,000 บาท

งบดาํเนินงาน 30,000 บาท
คา่วสัดุ 30,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใชส้อยวสัด ุในการจดักจิกรรม
เมาลดิสมัพนัธ์ ปี 2560

แผนงานการเกษตร

งานสง่เสรมิการเกษตร 30,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุในการจดักจิกรรม 
ละศลีอดในเดอืนรอมฏอน ปี 2560

เพือจา่ยตามโตรงการเมาลดิสมัพนัธ์ ปี 2560 100,000 บาท

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอนืๆ

โครงการสง่เสรมิปรบัปรุง แกไ้ข อนุรกัษ์ ฟืนฟูสงิแวดลอ้ม
และทรพัยากรธรรมชาติ

30,000 บาท

งบดาํเนินงาน 30,000 บาท
คา่ใช้สอย 30,000 บาท

วสัดกุารเกษตร 30,000 บาท
งานอนุรกัษ์แหล่งนําและป่าไม้ 30,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิปรบัปรุงแกไ้ข
อนุรกัษ์ฟืนฟูสงิแวดลอ้มและทรพัยากร ธรรมชาต ิป่าไม ้
แหลง่นํา เป็นตน้  โดยจา่ยเป็นคา่จดักจิกรรมรณรงค์
ประชาสมัพนัธ์ การจดักจิกรรมใหค้วามรู ้คา่วทิยากร 
คา่ตอบแทน คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่อาหารและเครอืงดมื คา่
เชา่หรือจดัสถานที และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทีจาํเป็น
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รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอนืๆ

คา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการใหบ้รกิาร
นําประปา

50,000 บาท

งบดาํเนินงาน 1,850,000 บาท
คา่ใช้สอย 50,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์

งานกจิการประปา 2,719,000 บาท

คา่สาธารณูปโภค 1,300,000 บาท
คา่ไฟฟ้า 800,000 บาท

วสัดอุนื 500,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืวสัดอุนืๆ ทีเกียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานประปา การขยายเขตประปา เชน่ มเิตอร์นํา 
ทอ่ประปา ประตนํูาบอลวาล์ว ปนูขาว สารสม้ คลอรีน 
ประตนํูาเหล็กหลอ่พรอ้มอปุกรณ์ประปา มอเตอร์ ถงักวน
สารสม้ และวสัดอุนืๆ

เพือจา่ยเป็นคา่ดาํเนินงานตามโครงการพฒันาระบบ
บรหิารจดัการใหบ้รกิารนําประปา เชน่ คา่โปรแกรม
ระบบการจดัเก็บคา่นําประปา คา่เครอืงอา่นมาตร และ
คา่ใชจ้า่ยอนืๆทีจาํเป็น รายละเอยีดตามโครงการทีกอง
ชา่งกาํหนด

คา่วสัดุ 500,000 บาท

คา่ทีดนิและสงิก่อสรา้ง 869,000 บาท
คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปโภค

เพือจา่ยเป็นคา่นําประปาสาํหรบัสาํนกังานเทศบาลตาํบลรู
สะมแิลและคา่นําประปาทีซอืจากเทศบาลเมอืงปตัตานี 
จาํนวน 12 เดอืน

งบลงทุน 869,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าทีใชจ้า่ยในการดาํเนินงานการผลติ
ระบบประปาหมูบ่า้น และระบบประปาเทศบาลตาํบลรูสะ
มแิล จาํนวน 12 เดอืน

คา่นําประปา คา่นําบาดาล 500,000 บาท

1. โครงการขยายเขตประปา หมูท่ ี1 บา้นรูสะมแิล 869,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ขยายเขตประปาจากตรงขา้มโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์-ถนนจรูญสาํราญ ซอย 19 (กาํปงบาร)ู 
หมูท่ี 1 บา้นรูสะมแิล รายละเอยีดตามแบบแปลนที
เทศบาลตาํบลรูสะมแิลกาํหนด
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รวม
รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

งบกลาง 16,812,896 บาท
คา่ชาํระหนีเงนิตน้ 700,000 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 16,812,896 บาท
งบกลาง 16,812,896 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่สมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมใหแ้ก่
ลูกจา้ง (พนกังานจา้งเทศบาล) ตามมาตรา 103 แหง่
พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ.2533 และมาตรฐาน
ทวัไปเกยีวกบัพนกังานจา้ง ขอ้ 33 กาํหนดใหเ้ทศบาล
เป็นผูช้าํระแทนพนกังานจา้ง ซงึคาํนวณจา่ยเงนิสมทบให้
พนกังานจา้งซงึเป็นผูป้ระกนัตนในอตัรารอ้ยละ 5 ของ
คา่จา้ง (เงนิเดอืนรวมกบัเงนิคา่ครองชพี) รายละเอยีด
ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมากที มท 0808.2/
ว.672 ลงวนัที 27 มถิุนายน 2557 เรือง ซกัซอ้ม
แนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปี พ.ศ. 
2558 และตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที 
มท 0808.2/ ว 3456 ลงวนัที 19 มถิุนายน 2558 เรือง 
ซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
พ.ศ. 2559 ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ

เพือจา่ยเป็นคา่ชาํระหนีเงนิกูธ้นาคารเพือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาปตัตานี จาํนวนกูท้งัสนิ 
7,000,000 บาท ตามสญัญาเลขที 800067747968 ลง
วนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2557ในการจดัทาํโครงการเพมิ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั (ชอืรถยนต์ดบัเพลงิ จาํนวน 1 คนั) เงนิคา่ดอกเบยี
งวดที 4 เป็นเงนิ 280,000 บาท

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 500,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ชาํระหนีเงนิกูธ้นาคารเพือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาปตัตานี จาํนวนกูท้งัสนิ 
7,000,000 บาท ตามสญัญาเลขที 800067747968 ลง
วนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2557ในการจดัทาํโครงการเพมิ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั (ชอืรถยนต์ดบัเพลงิ จาํนวน 1 คนั) เงนิตน้งวดท ี4 
เป็นเงนิ 700,000 บาท

คา่ชาํระดอกเบยี 280,000 บาท
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จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

เงนิชว่ยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการโครงการอนื 1,030,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารหรือ
ทุพพลภาพ จาํนวน 12 เดอืน รายละเอยีดตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสดุ ที มท 0808.2/ ว 4072 
ลงวนัที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปี พ.ศ. 2560 ของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถนิ ดว่นทีสดุ ที มท 0891.3/ ว 1502 ลง
วนัที 2 สงิหาคม 2559 เรือง การซกัซอ้มแนวทางการตงั
งบประมาณรายจา่ยประจาํปี พ.ศ. 2560 เงนิอดุหนุน
คา่ใชจ้า่ยสนบัสนุนการสรา้งหลกัประกนัรายไดแ้ก่
ผูส้งูอาย ุและรายการเงนิอดุหนุนคา่ใชจ้า่ยสนบัสนุน
สวสัดกิารทางสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารและทุพพลภาพ

เพือจา่ยเป็นเงนิคา่ใชจ้า่ยสนบัสนุนการสรา้งหลกัประกนั
รายไดใ้หแ้กผู่ส้งูอาย ุในเขตเทศบาลตาํบลรูสะมแิล 
จาํนวน 12 เดอืน รายละเอยีดตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสดุ ที มท 0808.2/ ว 4072 
ลงวนัที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปี พ.ศ. 2560 ของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถนิ ดว่นทีสดุ ที มท 0891.3/ ว 1502 ลง
วนัที 2 สงิหาคม 2559 เรือง การซกัซอ้มแนวทางการตงั
งบประมาณรายจา่ยประจาํปี พ.ศ. 2560 เงนิอดุหนุน
คา่ใชจ้า่ยสนบัสนุนการสรา้งหลกัประกนัรายไดแ้ก่
ผูส้งูอาย ุและรายการเงนิอดุหนุนคา่ใชจ้า่ยสนบัสนุน
สวสัดกิารทางสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารและทุพพลภาพ

เบยียงัชีพคนพกิาร 2,350,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการดงันี
1. คา่ใชจ้า่ยในการจดัการจราจร จาํนวน 1,000,000 
บาทเพอืจา่ยเป็นคา่จดัซอื ตดิตงั ซอ่มแซม สญัญาณไฟ
จราจร กระโคง้ ไฟเตอืน ป้ายจราจร ป้ายเตอืน ทาส ีตี
เสน้จราจร และอนืๆ
2. เงนิสมทบเขา้กองทุนสวสัดกิารชุมชนตาํบลรูสะมแิล 
จาํนวน 30,000 บาท เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบเขา้กองทุน
สวสัดกิารชุมชนตาํบลรูสะมแิล ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองทอ้งถนิ ที มท 0891.4/ว 975 ลว 14 พ.ค.
2558

เบยียงัชีพผูส้งูอายุ 8,531,000 บาท



83

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

บาท

เบยียงัชีพผูป่้วยเอดส์ 30,000 บาท

เพือจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการดงันี
1. คา่บาํรุงสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย ตงัไว ้ 71,000 
บาท เพือจา่ยเป็นคา่บาํรุงสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย 
โดยตงัจา่ยตามหลกัเกณฑ์ทีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
คาํนวณตงัจา่ยในอตัรารอ้ยละ 1/6 ของรายรบัจรงิของปีทีลว่ง
มาแลว้ (ไมร่วมเงนิกู ้เงนิจา่ยขาดสะสม และเงนิอุดหนุนทุก
ประเภท) ทงันีไมเ่กนิ 750,000 บาท ซงึมีรายรบัจรงิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเงนิ 42,434,283 บาท เป็น
เงนิคา่บาํรุงสนันิบาตเทศบาลฯ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เป็นเงนิ  70,723.8 บาท ขอตงัไวเ้ป็นเงนิ  71,000  
บาท
2. เงนิสมทบกองทุน สปสช.ตาํบลรูสะมแิล ตงัไว ้ 410,000 
บาท เพือจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุน สปสช.ตาํบลรูสะมแิล 
จาํนวนรอ้ยละ 50 ของเงนิทไีดร้บัจากกองทุน สปสช. 
(ประชากร ณ วนัที 1 กรกฎาคม 2559 จาํนวนประชากร 
17,838 คน กองทุน สปสช. อุดหนุนคนละ 45 บาท คดิเป็น
เงนิงบประมาณ 802,710 บาท) ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถนิ ที มท 0891.3/ว 2199 ลงวนัที 10 
พฤษภาคม 2552 และหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถนิ มท 0891.3/ว 1514 ลงวนัที 26 กรกฎาคม 2554 
และหนงัสือสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิที สปสช 
533/ว 0190 ลงวนัที 22 กรกฎาคม 2557 เรือง การตงัเงนิ
งบประมาณสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพระดบัทอ้งถนิ ปี 
2558
3. คา่กระแสไฟฟ้าสาธารณะทีเกนิสทิธ ิตงัไว ้ 100,000  บาท 
เพือจา่ยเป็นเงนิคา่กระแสไฟฟ้าสาธารณะทีเกนิสทิธ ิ10 
เปอร์เซ็นต์

เพือเป็นเงนิสาํรองจา่ยกรณีเกดิภยัธรรมชาต ิหรือการ
ดาํเนินงานตามอาํนาจหน้าที หนงัสอืสงัการ หรือระเบยีบ 
กฏหมายทีกาํหนด

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั 581,000 บาท

1.เพือจา่ยเป็นคา่เบยียงัชีพผูป่้วยโรคเอดส ์ จาํนวน 3 
คนๆละ 500 บาทตอ่เดอืน จาํนวน 12 เดอืน ตงัไว ้  
18,000  บาท 
2.เพือจา่ยเป็นคา่เบยียงัชีพผูป่้วยโรคเอดส ์จาํนวน 2 
คนๆละ 500 บาทตอ่เดอืน จาํนวน 12 เดอืน ตงัไว ้  
12,000  บาท

สาํรองจา่ย 1,920,896
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จาํนวน

จาํนวน

เพือจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือคา่ครองชพีผูร้บับาํนาญ(ชคบ)
ตามพระราชบญัญตับิาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถนิ พ.ศ. 2500

เพือจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถนิ ตามพระราชบญัญตักิองทุน
บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถนิ พ.ศ.2500และที
แกไ้ขเพมิเตมิจนถงึฉบบัที 7 พ.ศ 2548 และกฏ
กระทรวงฉบบัที 4 พ.ศ. 2542

เงนิชว่ยคา่ครองชีพผูร้บับาํนาญ (ชคบ.) 10,000 บาท

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถนิ (กบท.) 880,000 บาท
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280,000

581,000

30,000

700,000

500,000
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1,920,896

2,350,000

10,000 85

เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทวัไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย์

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงาน
สรา้งความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงนิช่วยเหลอื
งบประมาณ
รายจา่ยเฉพาะ
การโครงการอนื

1,030,000

รายจา่ยตามขอ้
ผูกพนั

581,000

คา่ชาํระหนีเงนิตน้ 700,000

เบยียงัชีพผูสู้งอายุ 8,531,000

สาํรองจา่ย 1,920,896

เบยียงัชีพผูป่้วย
เอดส์

30,000

คา่ชาํระดอกเบยี 280,000

เงนิสมทบกองทุน
บาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการสว่น
ทอ้งถนิ (กบท.)

880,000

เงนิสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม

500,000

เงนิช่วยคา่ครอง
ชีพผูร้บับาํนาญ 
(ชคบ.)

10,000

เบยียงัชีพคนพกิาร 2,350,000
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50,000 50,000

50,000 50,000

2,200,000 2,510,000 9,310,000

210,000 1,410,000 2,000,000

920,000 1,100,000 3,720,000

1,500,000 7,200,000 11,800,000

160,000 500,000 780,000

15,000 80,000 120,000

20,000 20,000
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เงนิเดือนนายก/
รองนายก

เงนิคา่ตอบแทน
สมาชกิสภา
องค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถนิ

เงนิคา่ตอบแทน
ประจาํตาํแหน่ง
นายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทน
เลขานุการ/ที
ปรกึษา
นายกเทศมนตรี

1,500,000 200,000

เงนิเดือนพนกังาน 1,600,000 1,500,000

คา่ตอบแทน
พนกังานจา้ง

4,000,000 600,000

เงนิเพมิตา่ง ๆ 
ของพนกังาน

160,000 220,000

เงนิเพมิตา่ง ๆ
ของพนกังานจา้ง

เงนิคา่ตอบแทน
พเิศษนายก/รอง
นายก

60,000 60,000

เงนิช่วยเหลอื
การศกึษาบุตร

15,000 10,000

คา่เบยีประชุม

เงนิเดือน 
(ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

เงนิเดือน 
(ฝ่ายการเมือง)

เงนิประจาํตาํแหน่ง



350,000 1,000,000 2,120,000

120,000 600,000 875,000

50,000 150,000 260,000

1,500,000 3,800,000 6,700,000

50,000 50,000

221,000

50,000 50,000
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ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนผู้
ปฏบิตัริาชการอนั
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถนิ

คา่ตอบแทนการ
ปฏบิตังิานนอก
เวลาราชการ

40,000 20,000

550,000 220,000

คา่เชา่บา้น 110,000 45,000

500,000

รายจา่ยเกียวกบั
การรบัรองและ
พธีิการ

รายจา่ยเพือให้
ไดม้าซงึบรกิาร

900,000

รายจา่ยเกียวเนือง
กบัการปฏบิตัิ
ราชการทีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอนืๆ

คา่ใช้จา่ยตาม
โครงการพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการให้บรกิาร
นําประปา

คา่จดัการเรยีน
การสอน (รายหวั)
 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กประจาํมสัยดินู
รุลลุตฟี ม.5

221,000



130,000

50,000 700,000 750,000

400,000 400,000

50,000 50,000

1,000,000 1,000,000

10,000 10,000

30,000 30,000
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คา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไป
ราชการและ
ฝึกอบรมบุคลากร

คา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไป
ราชการฝึกอบรม
บุคลากร

50,000 80,000

คา่ใช้จา่ยในการ
เลือกตงันายก 
เทศมนตรแีละ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตาํบลรสูะมแิล

คา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางเพือ
สมัมนาศกึษาดู
งานทงัในและ
ตา่งประเทศ

คา่พวงมาลยั พวง
มาลา พวงหรีด 
ดอกไม ้สาํหรบั
พธีิการ หรืองาน
ในโอกาสตา่งๆ

คา่บรกิารเช่าทีท้งิ
ขยะมูลฝอยของ
หน่วยงานอนืๆ

โครงการ/
กจิกรรมดา้น
พฒันาสตรีและ
ครอบครวั



200,000

150,000

200,000

20,000 20,000

20,000 20,000

60,000 60,000

15,000 15,000
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โครงการจดั
กจิกรรมกีฬาตา่ง ๆ

200,000

โครงการจดังาน
วนัเดก็แห่งชาต ิปี
 2560

200,000

โครงการจดั
กจิกรรมเนืองใน
วนัสาํคญัๆ เนือง
ในโอกาสตา่งๆ
เช่น วนัลอย
กระทง วนั
เขา้พรรษา วนั
สงกรานต์ ฯลฯ

150,000

โครงการจดังาน
วนัเทศบาล

โครงการจดังาน
วนัทอ้งถนิไทย

โครงการจา้ง
นกัเรียนนกัศกึษา
ปฏบิตังิสนในช่วง
ปิดภาคเรียนและ
วนัหยุดเพือสรา้ง
รายไดใ้ห้กบั
นกัเรียนนกัศกึษา
 ลดรายจา่ย
ผูป้กครอง

โครงการจดัทาํ
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรพัย์สนิ 
(โครงการตอ่เนือง)



40,000 40,000

150,000

50,000 50,000

70,000 70,000

150,000

50,000 50,000

70,000 70,000 89

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเทศบาล
ตาํบลรสูะมแิล 
เยียมมสัยดิ สุเหรา่
 ในเดือน 
รอมฎอน ปี 2560

150,000

โครงการเทศกจิ
พบประชาชน
ตาํบลรสูะมแิล

โครงการบรกิาร
ประชาชนรบั
ชําระภาษีใน
วนัหยุดราชการ 
(โครงการตอ่เนือง)

โครงการเทศบาล
ตาํบลรสูะมแิลพบ
ประชาชนตาํบลรู
สะมแิล

โครงการปกป้อง
สถาบนัสาํคญัของ
ชาติ

โครงการบุกอปอ
ซอ(ละศีลอด)ใน
เดือนรอมฎอน ปี 
2560

150,000

โครงการป้องกนั
และแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิ



20,000 20,000

150,000 150,000

200,000 200,000

100,000 100,000

50,000 50,000

30,000 30,000

50,000 50,000
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โครงการป้องกนั
และลดอบุตัเิหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสาํคญั

โครงการรอ้ยรกั
ดวงใจห่วงใย
ผูสู้งอายุ

โครงการ
ฝึกอบรมและ
ทบทวนสมาชกิ 
อปพร.

โครงการสง่เสรมิ
ความรูแ้ละฝึกทกัษะ
ด้านการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

โครงการสง่เสรมิ 
สนบัสนุน การ
จดัทาํแผนใน
ระดบัตา่งๆและ
การจดัทาํเวที
ประชาคม

โครงการสง่เสรมิ
สนบัสนุนกจิกรรม
เพือเสรมิสรา้งความ
ปรองดองสมานฉนัท์
 และกระบวนการ
ประชาธปิไตย

โครงการสง่เสรมิ
ปรบัปรุงแก้ไขอนุรกัษ์
ฟืนฟูสงิแวดลอ้ม/
ทรพัยากรธรรมชาติ



50,000 50,000

40,000 40,000

50,000 50,000

50,000 50,000

637,000

20,000
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โครงการ
สนบัสนุนการจดั
กจิกรรมของสภา
เด็กและเยาวชน

โครงการสง่เสรมิ
สนบัสนุนอาชีพ
ตา่งๆ

โครงการ
สนบัสนุน
กจิกรรมอนั
เนืองมาจาก
พระราชดาํริ

โครงการ
สนบัสนุนการ
พฒันาคณุภาพ
ชีวติของคนชรา 
คนพกิาร และ
ผูด้อ้ยโอกาส

โครงการสนบัสนุน
คา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษาสาํหรบัเป็น
คา่ใช้จา่ยในการพฒันา
ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

20,000

โครงการสนบัสนุน
คา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษาสาํหรบั
โครงการอาหาร
กลางวนัสถานศกึษาใน
พืนทีตําบลรูสะมแิล

637,000



10,000

20,000

100,000

200,000 150,000 700,000

150,000 100,000 470,000

70,000 200,000 420,000

500,000 10,000 510,000

300,000 400,000 1,800,000

100,000 100,000

50,000 50,000

30,000
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โครงการสนบัสนุน
คา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษาสาํหรบัเป็น
คา่ใช้จา่ยในโครงการ
สง่เสรมิและพฒันา
ศกัยภาพของเด็กใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

20,000

โครงการสนบัสนุน
คา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษาสาํหรบัเป็น
คา่ใช้จา่ยในโครงการวนั
เด็กของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กประจาํมสัยดินูรุลลตุ
ฟี หมูที่ 5

10,000

คา่บาํรุงรกัษา
และซ่อมแซม

300,000 50,000

เพือจา่ยตาม
โครงการเมาลดิ
สมัพนัธ์ ปี 2560

100,000

20,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 70,000 80,000

ค่าวสัดุ

วสัดุยานพาหนะ
และขนสง่

200,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

วสัดุเครอืงดบัเพลงิ

วสัดุวทิยาศาสตร์
หรือการแพทย์

วสัดุงานบา้นงาน
ครวั

วสัดุเชือเพลงิและ
หลอ่ลนื

1,000,000 100,000

30,000

คา่อาหารเสรมิ 
(นม)

5,017,498



30,000 30,000

300,000 30,000 350,000

50,000 500,000 630,000

500,000 50,000 100,000 800,000

50,000 50,000

500,000 500,000

800,000 900,000 1,700,000

120,000 120,000

12,000 145,000 232,000

4,500 4,500

24,000 24,000

12,000

16,000 16,000

10,500 10,500

24,000 24,000 93

วสัดุการเกษตร

วสัดุสาํนกังาน 40,000 40,000

วสัดุกอ่สรา้ง 10,000 10,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 35,000

วสัดุอนื 150,000

คา่บรกิารไปรษณีย์

คา่นําประปา คา่
นําบาดาล

คา่บรกิารสอืสาร
และโทรคมนาคม

คา่ไฟฟ้า

คา่จดัซือตูเ้หลก็
เก็บเอกสาร ขนาด
 2 บาน(มอก.)

12,000

40,000

ครภุณัฑ์สาํนกังาน

คา่จดัซือเกา้อี
ทาํงาน ระดบั 3-6

คา่จดัซือตูเ้หลก็
เก็บเอกสาร ขนาด
 2 บาน (มอก.)

ค่าสาธารณูปโภค

คา่จดัซือโตะ๊
ทาํงาน ระดบั 3-6

คา่จดัซือตูเ้หลก็
เก็บเอกสาร ขนาด
 4 ลนิชกั (มอก.)

คา่จดัซือโตะ๊สี
ขาวพบัได้



18,000 18,000

350,000 350,000

74,400 99,200

5,500 5,500

15,000 15,000

15,000 15,000

28,500

60,000 60,000 94

คา่จดัซือพดัลมตดิ
เพดาน

คา่จดัซือ
คอมพวิเตอร์แม่
ขา่ย แบบที 2

ครภุณัฑ์
คอมพวิเตอร์

ครภุณัฑ์กอ่สรา้ง

คา่จดัซือเครือง
คอมพวิเตอร์
โน๊ตบุค๊ สาํหรบั
งานประมวลผล

24,800

คา่จดัซือเลอืย
ยนต์ชนิดโซ่

คา่จดัซือตูเ้ชือม
สนาม

คา่จดัซือถงัตม้นํา
ไฟฟ้า

ครภุณัฑ์งานบา้น
งานครวั

ครภุณัฑ์ไฟฟ้า
และวทิยุ

โครงการจดัซือ
เครอืงตดัหญา้
แบบขอ้แข็ง 
จาํนวน 3 เครอืง

28,500

คา่จดัซือเครือง
อา่นมาตรมือถือ 
จาํนวน 1 เครอืง



48,000 48,000

200,000 850,000 1,400,000

59,000

165,000 165,000

5,250,000 5,250,000
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ค่าครุภณัฑ์

เครอืงรบัสง่วทิยุ 
ระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วตัต์
 จาํนวน 4 เครอืง

ครภุณัฑ์การเกษตร

คา่บาํรุงรกัษา
และปรบัปรงุ
ครภุณัฑ์

300,000 50,000

ครภุณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนสง่

โครงการจดัซือ
เครอืงพ่นหมอก
ควนั จาํนวน 1 
เครอืง

59,000

โครงการจดัซือ
รถดบัเพลงิชนิด
ถงันําถงัโฟมในตวั
 ขนาด 6 ลอ้ 
บรรจุไมน้่อยกวา่ 
4000 ลติร 
จาํนวน 1 คนั

คา่จดัซือ
รถจกัรยานยนต์
เอนกประสงค์
พรอ้มกระบะ
ไฮโดรลกิ

ครภุณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่



10,000 10,000

1,980,000 1,980,000

16,000 16,000

34,000 34,000

110,000 110,000
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งบลงทุน

คา่จดัซือกลอ้ง
ถา่ยภาพนิงระบบ
ดจิติอล ความ
ละเอียด 16 ลา้น
พกิเซล

เพือจา่ยเป็นคา่
จดัซือโทรทศัน์ 
แอล อี ดี (LED 
TV) ขนาด 40 
นิว จาํนวน 1 
เครอืง

โครงการตดิตงั
กลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิดบรเิวณหา้แยก
ถนนเจรญิประดษิฐ์
ถงึวงเวยีนดา้นหลงั
มหาวทิยาลยัสงขลาน
ครนิทร์

คา่จดัซือกลอ้ง
ระดบั ขนาด
กาํลงัขยาย 30 
เทา่ จาํนวน 1 
เครอืง

ครภุณัฑ์สาํรวจ

คา่จดัซือกลอ้งวดั
มุมแบบ
อเิล็กทรอนิกส์ 
จาํนวน 1 ชุด



15,000 15,000

1,434,000 1,434,000

869,000 869,000

2,306,000 2,306,000

2,373,000 2,373,000

802,000 802,000
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คา่จดัซือเครือง
หาพกิดัดว้ย
สญัญาณ
ดาวเทียมแบบ
พกพา จาํนวน 1 
เครอืง

1. โครงการกอ่สรา้ง
ยกระดบัถนน คสล.
 พรอ้มคูระบายนํา 
ถนนจรูญสาํราญ 
ซอย 3 หมูท่ ี1 บา้น
รสูะมแิล

คา่กอ่สรา้งสงิ
สาธารณูปโภค

1. โครงการขยาย
เขตประปา หมูท่ ี1 
บา้นรูสะมแิล

3. โครงการกอ่สรา้ง
คูระบายนํา คสล. 
ซอย 17 ถนนปากนํา
 หมูท่ี 6 บา้นสวน
สมเด็จ

4. โครงการกอ่สรา้ง
คูระบายนํา คสล. 
ซอย 3 ถนนโรง
เหลา้สาย ข. หมูท่ ี6
 บา้นสวนสมเด็จ

2. โครงการกอ่สรา้ง
คูระบายนํา คสล. 
ซอยระเดน่อาหมดั 
หลงัโรงเรียนเทศบาล
 4 หมูท่ ี5 บา้นโคก
มว่ง



630,000 630,000

1,011,000 1,011,000

290,000 290,000

617,000 617,000

815,000 815,000

537,000 537,000

2,352,000 2,352,000
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ค่าทีดินและ
สิงก่อสรา้ง

5. โครงการกอ่สรา้ง
ยกระดบัถนน คสล. 
ซอยหะยีเจะ๊มุ หมูท่ี 
1 บา้นรูสะมแิล

7. โครงการกอ่สรา้ง
คูระบายนํา คสล. 
ซอยมือละห์ (อสม.)
 หมูท่ี 2 บา้นบาง
ปลาหมอ

6. โครงการกอ่สรา้ง
ถนนลาดยางแอส
ฟลัท์ตคิคอนกรีต
สายหลงัหมูบ่า้นฝงั
มสัยดิ หมูท่ี 2 บา้น
บางปลาหมอ

9. โครงการกอ่สรา้ง
คูระบายนํา คสล. 
หลงัมสิยดิ หมูท่ี 3 
บา้นดอนรกั

8. โครงการตดิตงั
ไฟโซลา่เซลล์ 
จาํนวน 7 ตน้ หมูท่ ี
3 บา้นดอนรกั

11. โครงการ
กอ่สรา้งยกระดบั
ถนน คสล. พรอ้มคู
ระบายนํา คสล. 
ซอยอูเ่มง้ บา้นกณัรี
 หมูท่ี 4 บา้นงาแม่

10. โครงการ
กอ่สรา้งถนน คสล. 
ซอยในหมูบ่า้น หมูท่ี
 4 บา้นงาแม่



592,000 592,000

1,784,000 1,784,000

1,946,386 1,946,386

320,000 320,000

504,420 504,420
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คา่บาํรุงรกัษา
และปรบัปรงุทีดนิ
และสงิกอ่สรา้ง

12. โครงการ
กอ่สรา้งคูระบายนํา 
คสล. 1 ขา้ง (ขา้ง
ขวา) ซอย 9 ถนน
พระยาเมือง หมูท่ ี5
 บา้นโคกมว่ง

โครงการปรบัปรุง
สญัญาณไฟ 
บรเิวณสแียก
สะพานเฉลมิพระ
เกียรต ิจาํนวน 1 
จุด

1.โครงการตดิตงั
หอกระจายขา่ว
แบบไรส้ายภายใน
เขตตาํบลรสูะมแิล
 จาํนวน 1 ชุด

โครงการ
ปรบัปรุงห้อง
สาํนกัปลดั

โครงการ
ปรบัปรุงห้อง"จุด
บรกิารรว่ม"

อาคารตา่ง ๆ



952,000 952,000

15,000 33,400 8,800,400

2,719,000 60,000 2,204,000 25,015,500 250,000 9,686,386 26,535,420 114,000,000
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1. โครงการ
ปรบัปรุงอาคาร
สาํนกังานชนัลา่ง 
ห้องกองช่าง

8,752,000

รวม 16,812,896 950,000 11,244,300 18,522,498

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุนสว่น
ราชการ


