
 



 

เทศบาลตาํบลรูสะมแิล 

เขต/อาํเภอ เมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี 

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

188/141 หมูท่ ี6 บา้นสวนสมเด็จ  ซอย-  ถนนสวนสมเด็จ  แขวง/ตาํบล รูสะมแิล 
  เขต/อาํเภอ เมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี  94000 

      

   
พืนท ี 13.50 ตารางกโิลเมตร 

   
ประชากรทงัหมด 19,517 คน 

ชาย 8,878 คน 
หญงิ 10,639 คน 

   

   

 ขอ้มูล ณ วนัท ี30 สงิหาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สว่นที 1 
 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย 
 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ของ 
 

เทศบาลตาํบลรูสะมแิล 
 

อาํเภอเมืองปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

(5) รายจา่ยทจีา่ยจากเงินสะสม จาํนวน 2,798,000.00 บาท

(6) รายจา่ยทจีา่ยจากเงินทุนสาํรองเงินสะสม จาํนวน 0.00 บาท

(7) รายจา่ยทจีา่ยจากเงินกู ้จาํนวน 0.00 บาท

งบเงินอดุหนนุ 6,873,000.00 บาท

(4) รายจา่ยทจีา่ยจากเงินอดุหนุนทรีฐับาลให้โดยระบวุตัถุประสงค ์จาํนวน 167,082.96 บาท

งบลงทุน 5,852,839.50 บาท

งบรายจา่ยอนื 0.00 บาท

งบบคุลากร 21,728,612.90 บาท

งบดาํเนินงาน 22,656,510.01 บาท

(3) รายจา่ยจรงิ จาํนวน 72,282,940.05 บาท ประกอบดว้ย

งบกลาง 15,171,977.64 บาท

หมวดเงินอดุหนนุทวัไป 48,497,094.00 บาท

(2) เง ินอดุหนนุทรีฐับาลให้โดยระบวุตัถุประสงค ์จาํนวน 136,704.24 บาท

หมวดรายไดจ้ากทุน 3,200.00 บาท

หมวดภาษีจดัสรร 26,864,250.85 บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,152,832.00 บาท

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 302,705.74 บาท

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนญุาต 833,961.70 บาท

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์ิน 371,414.87 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วนัที   14  สิงหาคม  พ.ศ.2561

(1) รายรบัจรงิ จาํนวน 89,716,763.28 บาท ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร 10,691,304.12 บาท

1.1.4 รายการทีไดก้นัเงินไวแ้บบกอ่หนีผกูพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย จาํนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไมไ่ดก่้อหนผีกูพนั จาํนวน 6 โครงการ รวม 28,567.00 บาท

1.2 เงินกู้คงคา้ง จาํนวน 4,185,000.00 บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จาํนวน 35,377,854.37 บาท

1.1.2 เงินสะสม จาํนวน 9,237,909.61 บาท

1.1.3 เงินทุนสาํรองเงินสะสม จาํนวน 11,485,995.41 บาท

              บดันีถึงเวลาทีคณะผูบ้รหิารของเทศบาลตาํบลรสูะมแิล จะไดเ้สนอรา่งเทศบญัญตั ิงบประมาณรายจา่ยประจาํปีตอ่สภาเทศบาลตาํบลรสูะมแิล อกีครงัหนงึ 
ฉะนนั ในโอกาสน ีคณะผูบ้รหิารเทศบาลตาํบลรสูะมแิลจงึขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการ
ดาํเนนิการ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ดงัตอ่ไปนี

1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจา่ยทวัไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วนัที 14  สิงหาคม  พ.ศ.2561 องคก์รปกครองส่วนท้องถนิมสีถานะการเงิน ดงันี

คํา แถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลรูสะมิแล



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายรบัจริง  ปี  2560

11,370,596.68

987,588.50

508,081.47

2,209,110.00

612,018.14

309,600.00

15,996,994.79

30,920,376.10

30,920,376.10

48,618,956.00

48,618,956.00

95,536,326.89

คํา แถลงงบประมาณ
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตาํบลรสูะมิแล

อาํเภอเมืองปตัตาน ี จงัหวดัปตัตานี

ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 
2562รายได้จดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 11,527,500.00 12,400,000.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 832,500.00 988,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์ิน 555,000.00 350,000.00

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ 2,100,000.00 2,135,000.00

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 600,000.00 600,000.00

หมวดรายไดจ้ากทุน 10,000.00 5,000.00

รวมรายได้ทีรฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิน 30,375,000.00 34,522,000.00

รวมรายได้จดัเก็บเอง 15,625,000.00 16,478,000.00

รายได้ทีรฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิน

รวมรายได้ทีรฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิน 68,000,000.00 63,000,000.00

รวม 114,000,000.00 114,000,000.00

รายได้ทีรฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิน

หมวดเงินอดุหนนุทวัไป 68,000,000.00 63,000,000.00

หมวดภาษีจดัสรร 30,375,000.00 34,522,000.00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายจา่ย รายจา่ยจรงิปี 
2560 

ประมาณการ ปี 
2561 

ประมาณการ ปี 
2562 

จา่ยจากงบประมาณ       

  งบกลาง 14,121,188.47 16,112,018.00 18,802,040.00 
  งบบคุลากร 24,699,928.00 30,203,200.00 27,858,600.00 
  งบดาํเนินงาน 26,645,418.80 32,861,100.00 35,299,910.00 
  งบลงทุน 18,916,004.10 25,838,282.00 22,468,450.00 
  งบเงนิอดุหนุน 8,785,400.00 8,985,400.00 9,571,000.00 

รวมจา่ยจากงบประมาณ 93,167,939.37 114,000,000.00 114,000,000.00 
รวม 93,167,939.37 114,000,000.00 114,000,000.00 



 

 

 

 
 

   

    

สว่นที 2 

เทศบญัญตั ิ

เรอืง 

งบประมาณรายจา่ย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ 

เทศบาลตาํบลรูสะมแิล 

อาํเภอเมืองปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

  บนัทกึหลกัการและเหตผุล     

ประกอบรา่งเทศบญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ เทศบาลตาํบลรูสะมแิล 
อาํเภอเมืองปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี 

        

ดา้น ยอดรวม 

ดา้นบรหิารทวัไป   
  แผนงานบรหิารงานทวัไป 24,316,500 
  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 3,248,350 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   
  แผนงานการศกึษา 19,955,545 
  แผนงานสาธารณสุข 10,263,115 
  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 250,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 19,050,150 
  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 405,000 
  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 2,611,400 
ดา้นการเศรษฐกจิ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,422,900 
  แผนงานการเกษตร 1,075,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 1,600,000 
ดา้นการดาํเนินงานอืน   
  แผนงานงบกลาง 18,802,040 

งบประมาณรายจา่ยทงัสิน 114,000,000 

      

 

 

 

 

 



 

 

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย 
เทศบาลตาํบลรูสะมแิล 

อาํเภอเมืองปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี 

แผนงานบรหิารงานทวัไป 

งานบรหิารทวัไป งานบรหิารงานคลงั รวม  

งบบคุลากร 8,119,060 4,655,680 12,774,740 
    เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 2,250,000 0 2,250,000 
    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 5,869,060 4,655,680 10,524,740 
งบดาํเนินงาน 8,225,510 2,810,850 11,036,360 
    คา่ตอบแทน 952,610 871,850 1,824,460 
    คา่ใช้สอย 5,122,900 1,454,000 6,576,900 
    คา่วสัด ุ 970,000 440,000 1,410,000 
    คา่สาธารณูปโภค 1,180,000 45,000 1,225,000 
งบลงทนุ 325,000 157,400 482,400 
    คา่ครุภณัฑ ์ 325,000 157,400 482,400 
งบเงนิอดุหนุน 23,000 0 23,000 
    เงนิอดุหนุน 23,000 0 23,000 

                                             รวม 16,692,570 7,623,930 24,316,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานสาธารณสุข 
  

           
งาน 

  
งานบรหิารทวัไป

เกยีวกบัสาธารณสขุ 
งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอนื รวม งบ     

      
        

งบบคุลากร 6,405,580 0 6,405,580 
    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 6,405,580 0 6,405,580 
งบดาํเนินงาน 3,616,535 50,000 3,666,535 
    คา่ตอบแทน 628,135 0 628,135 
    คา่ใชส้อย 1,693,400 0 1,693,400 
    คา่วสัด ุ 1,255,000 50,000 1,305,000 
    คา่สาธารณูปโภค 40,000 0 40,000 
งบลงทนุ 131,000 0 131,000 
    คา่ครุภณัฑ์ 131,000 0 131,000 
งบเงนิอดุหนุน 0 60,000 60,000 
    เงนิอดุหนุน 0 60,000 60,000 

                                             รวม 10,153,115 110,000 10,263,115 

 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
 

           
งาน 

  

งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห ์ รวม งบ 

    
      

        

งบดาํเนินงาน 250,000 250,000 

    คา่ใชส้อย 250,000 250,000 

                                             รวม 250,000 250,000 

 

 

 

 



 

แผนงานเคหะและชุมชน 
  

            
งาน 

  งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะและ

ชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน งานกาํจดัขยะมลู

ฝอยและสงิปฏกิลู งบ     
      

        

งบบคุลากร 4,492,400 0 0 
    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 4,492,400 0 0 
งบดาํเนินงาน 4,167,000 300,000 1,900,000 
    คา่ตอบแทน 535,000 0 0 
    คา่ใชส้อย 2,362,000 0 1,700,000 
    คา่วสัด ุ 1,250,000 300,000 200,000 
    คา่สาธารณูปโภค 20,000 0 0 
งบลงทนุ 650,750 1,700,000 5,740,000 
    คา่ครุภณัฑ์ 650,750 0 5,740,000 
    คา่ทีดนิและสงิกอ่สรา้ง 0 1,700,000 0 
งบเงนิอดุหนุน 0 100,000 0 
    เงนิอดุหนุน 0 100,000 0 

                                             รวม 9,310,150 2,100,000 7,640,000 
 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 
  

            
งาน 

  งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัสรา้งความ
เขม้แข็งของชุมชน 

งานสง่เสรมิและ
สนบัสนุนความ
เขม้แข็งชุมชน 

รวม งบ     
      

        

งบดาํเนินงาน 100,000 305,000 405,000 
    คา่ใชส้อย 100,000 305,000 405,000 

                                             รวม 100,000 305,000 405,000 
 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
  

            
งาน 

  งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

งานกีฬาและ
นนัทนาการ 

งานศาสนา
วฒันธรรมทอ้งถนิ งบ     

      
        

    คา่วสัด ุ 30,000 0 0 
งบลงทนุ 0 1,663,400 0 
    คา่ครุภณัฑ์ 0 1,663,400 0 

                                             รวม 30,000 1,858,400 723,000 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

           
งาน 

  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง

พืนฐาน รวม งบ     
      

        

งบดาํเนินงาน 500,000 500,000 
    คา่ใชส้อย 500,000 500,000 
งบลงทนุ 11,922,900 11,922,900 
    คา่ทีดนิและสงิกอ่สรา้ง 11,922,900 11,922,900 

                                             รวม 12,422,900 12,422,900 
 

แผนงานการเกษตร 
  

            
งาน 

  
งานสง่เสรมิ
การเกษตร 

งานอนุรกัษ์แหลง่นํา
และป่าไม ้ รวม งบ     

      
        

งบดาํเนินงาน 50,000 1,025,000 1,075,000 
    คา่ใชส้อย 0 1,025,000 1,025,000 
    คา่วสัด ุ 50,000 0 50,000 

                                             รวม 50,000 1,025,000 1,075,000 
 

 

 



 

แผนงานการพาณิชย์ 
 

           
งาน 

  

งานกจิการประปา รวม งบ     
      

        

งบดาํเนินงาน 1,600,000 1,600,000 
    คา่วสัด ุ 300,000 300,000 
    คา่สาธารณูปโภค 1,150,000 1,150,000 

                                             รวม 1,600,000 1,600,000 
 

แผนงานงบกลาง 
     

งาน 
  

งบกลาง รวม งบ     
      

        

งบกลาง 18,802,040 18,802,040 
    งบกลาง 18,802,040 18,802,040 

                                             รวม 18,802,040 18,802,040 
 

ข้อ 6. ให้ปลดัเทศบาล  ปฏิบตัหิน้าทีนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล  ปฏิบตัิการเบิกจา่ยเงินงบประมาณทีได้รับอนมุตัใิห้

เป็นไปตามระเบียบการเบกิจ่ายเงินของเทศบาลตําบล       
ข้อ 7. ให้ปลดัเทศบาล  ปฏิบตัหิน้าทีนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล  มีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบญัญตัินี 
 ประกาศ ณ วนัที .......... .......เดือนกนัยายน.......พ.ศ...... ................................               

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

                                                                                                     (นายบนัเทิง  ล่องจนัทร์) 

                                                                                                    ปลดัเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

                       เห็นชอบ                                                      ปฏิบตัหิน้าที นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

      
(ลงนาม)…………………………………………………. 

          (นายวีรนันทน   เพ็งจันทร) 
ตําแหนง ผูวาราชการจังหวัดปตตานี



 

 

 

รายงานประมาณการรายรบั 
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตาํบลรูสะมแิล 
อาํเภอ เมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี 

  รายรบัจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562 

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีโรงเรือนและทีดนิ 7,301,962.50 7,891,820.53 9,994,604.19 10,000,000.00 10.00 % 11,000,000.00 

     ภาษีบาํรุงท้องที 137,750.26 73,409.30 98,573.19 75,000.00 33.33 % 100,000.00 

     ภาษีป้าย 1,454,936.08 1,230,049.72 1,277,419.30 1,452,500.00 -10.50 % 1,300,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 8,894,648.84 9,195,279.55 11,370,596.68 11,527,500.00     12,400,000.00 

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต               

     คา่ธรรมเนียมเกยีวกบัใบอนุญาตการพนนั 0.00 0.00 2,060.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     คา่ธรรมเนียมเกยีวกบัการควบคมุอาคาร 120.00 760.00 590.00 500.00 0.00 % 500.00 

     คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 641,310.00 773,400.00 736,530.00 650,000.00 15.38 % 750,000.00 

     คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสอืรบัรองการแจ้งสถานทีจาํหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 

37,600.00 28,800.00 35,400.00 30,000.00 16.67 % 35,000.00 

     คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิตงัแผน่ประกาศหรอืแผน่ปลิวเพือการ
โฆษณา 

3,050.00 6,110.00 7,140.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     คา่ธรรมเนียมเกยีวกบัทะเบยีนพาณิชย์ 5,620.00 5,170.00 5,370.00 5,000.00 10.00 % 5,500.00 

     คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจิการหอพกั 0.00 0.00 27,250.00 0.00 100.00 % 30,000.00 

     คา่ธรรมเนียมเกยีวกบัการประกอบกจิการนํามนัเชือเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00 

     คา่ธรรมเนียมอืน ๆ 1,720.00 8,580.00 6,080.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00 

     คา่ปรบัผู้กระทาํผดิกฎหมายสาธารณสขุ 0.00 21,800.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

     คา่ปรบัการผดิสญัญา 3,882.56 43,754.26 13,254.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00 

     คา่ปรบัอืน ๆ 0.00 200.00 22,942.50 0.00 100.00 % 15,000.00 
     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการทีเป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพ 

86,150.00 57,200.00 66,950.00 50,000.00 20.00 % 60,000.00 

     คา่ใบอนุญาตจดัตงัสถานทีจาํหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสม
อาหารในครวั หรือพนืทีใด ซงึมพืีนทีเกนิ 200 ตารางเมตร 

30,000.00 37,000.00 31,000.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 

     คา่ใบอนุญาตเกยีวกบัการควบคมุอาคาร 127,103.00 37,083.00 33,022.00 30,000.00 16.67 % 35,000.00 

     คา่ใบอนุญาตอนืๆ 2,320.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 



 

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 938,875.56 1,019,857.26 987,588.50 832,500.00   988,000.00 

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ               

     ดอกเบยี 365,589.08 475,397.25 464,881.47 500,000.00 -40.00 % 300,000.00 

     รายไดจ้ากทรพัย์สนิอนื ๆ 61,200.00 54,900.00 43,200.00 55,000.00 -9.09 % 50,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 426,789.08 530,297.25 508,081.47 555,000.00     350,000.00 

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               

     รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,785,142.00 2,050,848.00 2,077,294.00 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00 

     รายไดจ้ากสาธารณูปโภคอืน ๆ 179,943.00 177,185.00 131,816.00 100,000.00 35.00 % 135,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,965,085.00 2,228,033.00 2,209,110.00 2,100,000.00     2,135,000.00 

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด               

     เงนิทีมผูี้อทุศิให ้ 353,072.00 300,549.00 347,169.00 350,000.00 0.00 % 350,000.00 

     คา่รบัรองสาํเนาและถา่ยเอกสาร 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     รายไดเ้บด็เตล็ดอนืๆ 424,837.73 324,779.78 264,849.14 250,000.00 0.00 % 250,000.00 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 778,059.73 625,328.78 612,018.14 600,000.00     600,000.00 

หมวดรายไดจ้ากทุน               

     คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ 0.00 0.00 309,600.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน 0.00 0.00 309,600.00 10,000.00     5,000.00 

หมวดภาษีจดัสรร               

     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือน 1,319,793.29 806,498.35 379,437.92 1,000,000.00 -60.00 % 400,000.00 

     ภาษีมลูคา่เพมิตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 9,449,944.30 9,803,112.80 10,781,249.40 10,000,000.00 10.00 % 11,000,000.00 

     ภาษีมลูคา่เพมิตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 7,021,751.31 6,862,590.08 6,630,742.60 7,000,000.00 0.00 % 7,000,000.00 

     ภาษีสรุา 3,754,054.79 3,660,446.83 3,718,850.61 4,000,000.00 -5.00 % 3,800,000.00 

     ภาษีสรรพสามติ 6,467,000.09 7,873,651.34 8,961,992.36 8,000,000.00 50.00 % 12,000,000.00 

     คา่ภาคหลวงแร ่ 94,190.05 80,185.45 158,639.30 120,000.00 -44.17 % 67,000.00 

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 186,131.14 124,965.37 115,888.81 100,000.00 0.00 % 100,000.00 
     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมาย
ทีดนิ 

1,131,539.00 94,352.00 167,241.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00 

     ภาษีจดัสรรอนืๆ 6,421.40 6,275.90 6,334.10 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 29,430,825.37 29,312,078.12 30,920,376.10 30,375,000.00     34,522,000.00 

หมวดเงนิอดุหนุนทวัไป               
     เงนิอดุหนุนทวัไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหน้าทีและภารกจิ
ถา่ยโอนเลือกทาํ 

28,244,941.00 26,105,646.00 48,618,956.00 68,000,000.00 -7.35 % 63,000,000.00 

รวมหมวดเงินอดุหนุนทวัไป 28,244,941.00 26,105,646.00 48,618,956.00 68,000,000.00     63,000,000.00 

รวมทุกหมวด 70,679,224.58 69,016,519.96 95,536,326.89 114,000,000.00     114,000,000.00 



รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายทวัไป 

  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562     

เทศบาลตาํบลรูสะมแิล 

อาํเภอเมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี 

     ประมาณการรายรบัรวมทงัสนิ  114,000,000   บาท  แยกเป็น 
   

 รายไดจ้ดัเก็บเอง 

 
 

หมวดภาษีอากร รวม 12,400,000 บาท 

 
  

ภาษีโรงเรือนและทีดนิ จาํนวน 11,000,000 บาท 
 

    
ประมาณการสูงกวา่ปีทีผา่นโดนคาํนวณจากการจดัเก็บ
ตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและทีดนิ พ.ศ.2475 และเทียบเคยีง
กบัปีทีผา่นมา 

  

 
  

ภาษีบาํรงุทอ้งที จาํนวน 100,000 บาท 
 

    
ประมาณการสูงกวา่ปีทีผา่น โดยคาํนวณจากการจดัเก็บตาม
พระราชบญัญตัภิาษีบาํรุงท้องที  พ.ศ.2475  และเทียบเคยีงกบั
ปีทีผา่นมา 

  

 
  

ภาษีป้าย จาํนวน 1,300,000 บาท 
 

    
ประมาณการสูงกวา่ปีทีผา่น โดยคาํนวณจากการจดัเก็บตาม
พระราชบญัญตัภิาษีป้าย  พ.ศ.2510  และเทียบเคยีงกบัปีที
ผา่นมา 

  

 
 

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต รวม 988,000 บาท 

 
  

คา่ธรรมเนียมเกียวกบัใบอนุญาตการพนนั จาํนวน 1,000 บาท 
 

    
ประมาณการเทา่กบัปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของ
ปีทีผา่นมา 

  

 
  

คา่ธรรมเนียมเกียวกบัการควบคมุอาคาร จาํนวน 500 บาท 
 

    ประมาณการเทา่กบัปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของ
ปีทีผา่นมา 

  

 
  

คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย จาํนวน 750,000 บาท 
 

    
ประมาณการสูงกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของ
ปีทีผา่นมา 

  

 
  

คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสอืรบัรองการแจง้สถานที
จาํหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

จาํนวน 35,000 บาท 

 
    

ประมาณการสูงกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของ
ปีทีผา่นมา 

  

 
  

คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิตงัแผน่ประกาศหรือแผน่ปลวิเพอื
การโฆษณา 

จาํนวน 5,000 บาท 

 
    ประมาณการเทา่กบัปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของ

ปีทีผา่นมา 
  

 
  

คา่ธรรมเนียมเกียวกบัทะเบยีนพาณิชย์ จาํนวน 5,500 บาท 
 

    
ประมาณการสูงกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของ
ปีทีผา่นมา 

  

 
  

คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจิการหอพกั จาํนวน 30,000 บาท 
 

    
ประมาณการสูงกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของ
ปีทีผา่นมา 

  

 
  

คา่ธรรมเนียมเกียวกบัการประกอบกจิการนํามนัเชือเพลงิ จาํนวน 5,000 บาท 
 

    ประมาณการรายรบัขนึมาใหม ่เนืองจากไดร้บัจดัสรรรายไดใ้น
ปีทีผา่นมา 

  

 



  คา่ใบอนุญาตเกียวกบัการควบคมุอาคาร จาํนวน 35,000 บาท 

  ประมาณการมากกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผา่นมา   

 
คา่ใบอนุญาตอนืๆ จาํนวน 500 บาท 

  ประมาณการเทา่กบัปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผา่นมา   

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ รวม 350,000 บาท 

 
ดอกเบยี จาํนวน 300,000 บาท 

  ประมาณการน้อยกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผา่นมา   

 
รายไดจ้ากทรพัย์สนิอนื ๆ จาํนวน 50,000 บาท 

  ประมาณการน้อยกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผา่นมา   

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 2,135,000 บาท 

 
รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จาํนวน 2,000,000 บาท 

  ประมาณการเทา่กบัปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผา่นมา   

 
รายไดจ้ากสาธารณูปโภคอืน ๆ จาํนวน 135,000 บาท 

  ประมาณการมากกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผา่นมา   

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 600,000 บาท 

 
เงนิทีมผีูอ้ทุศิให ้ จาํนวน 350,000 บาท 

  ประมาณการเทา่กบัปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผา่นมา   

 
รายไดเ้บ็ดเตล็ดอนืๆ จาํนวน 250,000 บาท 

  ประมาณการเทา่กบัปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผา่นมา   

หมวดรายไดจ้ากทุน รวม 5,000 บาท 

 
คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ จาํนวน 5,000 บาท 

  ประมาณการน้อยกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผา่นมา   

 
 

  
คา่ธรรมเนียมอนื ๆ จาํนวน 5,000 บาท 

 
    ประมาณการน้อยกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ

ของปีทีผา่นมา 
  

 
  

คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายสาธารณสขุ จาํนวน 500 บาท 
 

    
ประมาณการเทา่กบัปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของ
ปีทีผา่นมา 

  

 
  

คา่ปรบัการผดิสญัญา จาํนวน 10,000 บาท 
 

    ประมาณการน้อยกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ
ของปีทีผา่นมา 

  

 
  

คา่ปรบัอนื ๆ จาํนวน 15,000 บาท 
 

    
ประมาณการมากกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ
ของปีทีผา่นมา 

  

 
  

คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการทีเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ 

จาํนวน 60,000 บาท 

 
    

ประมาณการมากกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิ
ของปีทีผา่นมา 

  

 
  

คา่ใบอนุญาตจดัตงัสถานทีจาํหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสม
อาหารในครวั หรือพนืทีใด ซงึมพืีนทีเกนิ 200 ตารางเมตร 

จาํนวน 30,000 บาท 

 
    ประมาณการเทา่กบัปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของ

ปีทีผา่นมา 
  

 



 
รายไดท้ีรฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน 
 
หมวดภาษีจดัสรร รวม 34,522,000 บาท 

 
ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือน จาํนวน 400,000 บาท 

  ประมาณการน้อยกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผา่นมา   

 
ภาษีมูลคา่เพมิตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ จาํนวน 11,000,000 บาท 

  ประมาณการสูงกวา่ทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผา่นมา   

 
ภาษีมูลคา่เพมิตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ จาํนวน 7,000,000 บาท 

  ประมาณการเทา่กบัปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผา่นมา   

 
ภาษีสุรา จาํนวน 3,800,000 บาท 

  ประมาณการน้อยกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผา่นมา   

 
ภาษีสรรพสามติ จาํนวน 12,000,000 บาท 

  ประมาณการสูงกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผา่นมา   

 
คา่ภาคหลวงแร ่ จาํนวน 67,000 บาท 

  ประมาณการน้อยกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผา่นมา   

 
คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม จาํนวน 100,000 บาท 

  ประมาณการเทา่กบัปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผา่นมา   

 
คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีดนิ จาํนวน 150,000 บาท 

  ประมาณการเทา่กบัปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผา่นมา   

 

  
ภาษีจดัสรรอนืๆ จาํนวน 5,000 บาท 

    ประมาณการเทา่กบัปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผา่นมา   

      
     

  

           
     

  

     รายไดท้ีรฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน 

 
หมวดเงนิอุดหนุนทวัไป รวม 63,000,000 บาท 

  
เงนิอดุหนุนทวัไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหน้าทีและภารกจิถา่ยโอนเลือก
ทาํ 

จาํนวน 63,000,000 บาท 

    ประมาณการน้อยกวา่ปีทีผา่นมาโดยเทียบเคยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผา่นมา   

 

 

 

 

 

 

 



 

ปี 2559 ปี 2560

0 0 103,664.58 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

1,434,240 1,434,240 -9.98 %

1,434,240 1,434,240

3,869,527 3,679,124 4.48 %

311,740 509,149 8.93 %

202,500 258,000 0 %

1,567,780 1,472,539 -6.61 %

191,800 539,847 2.6 %

6,143,347 6,458,659

7,577,587 7,892,899

270,000

2,250,000

เงินคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 41,661.5 0 100,000

เงินคา่ตอบแทนเลขานกุาร/ทีปรกึษานายกเทศมนตรี 68,888 0 150,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจาํ ) 4,757,124.03 5,748,000 5,869,060

รวมงบบุคลากร 6,520,695.03 7,303,681.86 8,119,060

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,588,560 1,230,000 1,148,640

เงินเพมิตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง 216,000 439,000 450,420

เงินเพมิตา่ง ๆ  ของพนกังาน 341,879 459,000 500,000

เงินประจาํตาํแหนง่ 0 270,000

อาํเภอเมืองปตัตาน ี   จงัหวดัปตัตานี

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาํบลรสูะมิแล

เงินเดอืนนายก/รองนายก 177,120 482 500,000

เงินคา่ตอบแทนประจาํตาํแหนง่นายก/รองนายก 41,661.5 0 100,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง )

แผนงานบริหารงานทวัไป

งานบริหารท ัวไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง  (%) ปี 2562

เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ )

เงินเดอืนพนกังาน 2,610,685.03 3,350,000 3,500,000

เงินคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนท้องถิน 1,434,240 1,555,200 1,400,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง ) 1,763,571 1,555,682



  งบดาํเนินงาน               

  คา่ตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ 

611,042 452,090 429,526 570,000 -18.84 % 462,610 

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 33,260 29,940 134,220 100,000 0 % 100,000 

    คา่เช่าบา้น 222,300 324,100 279,287 320,000 9.38 % 350,000 

    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 16,000 48,750 38,750 50,000 -20 % 40,000 

รวมคา่ตอบแทน 882,602 854,880 881,783 1,040,000     952,610 

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบริการ 1,078,304 1,243,900 1,760,497 2,000,000 -100 % 0 

      01 คา่จา้งเหมาบริการรายเดือน 0 0 0 0 100 % 756,000 

      02 คา่จา้งเหมาบริการรกัษาความปลอดภยั 0 0 0 0 100 % 456,000 

      03 คา่เช่าเครอืงถา่ยเอกสาร 0 0 0 0 100 % 60,000 

      04 คา่จา้งเหมาบริการตา่ง ๆ 0 0 0 0 100 % 200,000 

    รายจา่ยเกยีวกบัการรบัรองและพิธีการ 13,555 24,295 29,660 680,000 -95.59 % 30,000 

    
รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ 

              

      

01. โครงการจดัทาํคูม่ือสาํหรบัประชาชน
ของเทศบาลตาํบลรูสะมแิล    ตาม พ.ร.บ.
อาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558 

0 0 0 0 100 % 200,000 

      
02. โครงการจดัทาํแผน่พบัประชาสมัพนัธ์
สถานทีทอ่งเทียวตาํบลรูสะมแิล 

0 0 0 0 100 % 100,000 

      

03. โครงการจดัทาํการผลติสือแนะนํา
องค์กรเพอืเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ์ของ
เทศบาลตาํบลรูสะมแิล ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

0 0 0 0 100 % 50,000 

      
05. คา่จดัทาํปฏทิินประจาํปี  แบบตงัโตะ๊
และแบบแขวน 

0 0 0 0 100 % 238,500 

      
06. คา่จดัทาํรายงานผลการปฏบิตังิาน
ประจาํปีของเทศบาลตาํบลรูสะมแิล 

0 0 0 0 100 % 182,400 

      07. โครงการกจิกรรมจติอาสารสูะมแิล 0 0 0 0 100 % 30,000 



      
08. โครงการคา่ยเยาวชนรกัประชาธปิไตย
สรา้งสงัคมเป็นสขุ 

0 0 0 0 100 % 30,000 

      
09. โครงการคาราวานรว่มใจต่อตา้นการ
ทุจรติคอรปัชนั 

0 0 0 0 100 % 30,000 

      
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการและ
ฝึกอบรมบคุลากร 

412,893 492,296 354,869.3 679,920 -26.46 % ทท 

      
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางเพือสมัมนาศกึษาดู
งานทงัในและตา่งประเทศ 

265,150 367,937 696,130 309,000 -100 % 0 

      
คา่พวงมาลยั พวงมาลา พวงหรีด ดอกไม ้
สาํหรบัพธิกีาร หรืองานในโอกาสตา่งๆ 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

      โครงการจดังานวนัท้องถนิไทย 0 17,704 15,750 0 100 % 20,000 

      
โครงการจดัทาํปฏทินิประจาํปีและ วารสาร
เพือการประชาสมัพนัธ์  

0 0 0 400,000 -100 % 0 

      

โครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกรู รชักาลที 10 และพระบรมวงศานุ
วงศ์ 

0 0 0 0 100 % 50,000 

      
โครงการตามนโยบายรฐับาล เช่น โครงการ
ไทยนิยมยงัยืน,สขุภาพถว้นหน้า,ชุมชน
พอเพียง,จงัหวดัสะอาดฯลฯ 

0 0 0 0 100 % 100,000 

      
โครงการทศันศกึษาดูงานภายใน ภายนอก
ประเทศและพืนทีอืนๆ 

0 0 0 0 100 % 400,000 

      
โครงการสง่เสริมการจดักจิกรรมตาม
โครงการพระราชดาํริ 

0 0 0 0 100 % 40,000 

      
โครงการอบรมเพือพฒันาศกัยภาพการ
ปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาล และ
พนกังานจา้ง ประจาํปีงบประมาณ 2562 

0 0 0 0 100 % 50,000 

      
เลือกตงัสมาชิกสภาท้องถนิและผู้บริหาร
ทอ้งถนิเทศบาลตาํบล 
รูสะมแิล 

0 0 0 0 100 % 1,500,000 

    คา่บาํรงุรกัษาและซอ่มแซม 31,460.37 107,791.1 210,816.33 300,000 -66.67 % 100,000 

รวมคา่ใช้สอย 1,801,362.37 2,253,923.1 3,067,722.63 4,378,920     5,122,900 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุสาํนกังาน 426,578 660,925 479,461 700,000 -57.14 % 300,000 

    วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 0 8,400 20,000 0 % 20,000 

    วสัดุงานบา้นงานครวั 28,590 38,850 36,780 40,000 -25 % 30,000 

    วสัดุกอ่สรา้ง 0 0 7,940 50,000 -20 % 40,000 

    วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 21,600 32,288.5 35,612 30,000 0 % 30,000 

    วสัดุเชือเพลงิและหล่อลืน 197,459.69 173,020 241,380.61 350,000 -14.29 % 300,000 

    วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 10,000 -100 % 0 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 80,080 149,836 192,058 270,000 -25.93 % 200,000 



    วสัดุอนื 0 48,750 20,000 60,000 -16.67 % 50,000 

รวมคา่วสัดุ 754,307.69 1,103,669.5 1,021,631.61 1,530,000     970,000 

  คา่สาธารณูปโภค               

    คา่ไฟฟ้า 742,662.79 743,737.47 713,893.75 870,000 3.45 % 900,000 

    คา่บรกิารโทรศพัท์ 97,394.56 82,461.72 75,142.24 100,000 -20 % 80,000 

    คา่บรกิารไปรษณีย์ 113,085 84,072 101,539 130,000 -7.69 % 120,000 

    คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 45,623.08 77,821.82 76,817.76 80,000 0 % 80,000 

รวมคา่สาธารณูปโภค 998,765.43 988,093.01 967,392.75 1,180,000     1,180,000 

รวมงบดาํเนินงาน 4,437,037.49 5,200,565.61 5,938,529.99 8,128,920     8,225,510 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ ์               

    ครุภณัฑ์สาํนกังาน               

      คา่จดัซือเกา้อขีาเหล็กเบาะหนงั 10,000 0 0 0 100 % 30,000 

      
คา่จดัซือเกา้อขีาเหล็กเบาะหนงั จาํนวน 40 
ตวั ตามราคาท้องตลาด 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

      คา่จดัซือเกา้อทีาํงาน ระดบั 3-6 5,300 4,200 0 0 0 % 0 

      คา่จดัซือเกา้อทีาํงาน ระดบั 3-6       0 0 2,800 0 0 % 0 

      
คา่จดัซือเกา้อทีาํงาน ระดบัชํานาญการ 
จาํนวน 2 ตวั ตามราคาทอ้งตลาด 

0 0 0 5,000 -100 % 0 

      คา่จดัซือเกา้อทีาํงานชํานาญการ 0 0 0 0 100 % 22,100 

      คา่จดัซือเกา้อพีนกัพงิสงู จาํนวน 2 ตวั 0 0 0 6,000 -100 % 0 

      
คา่จดัซือเครืองบนัทกึลงเวลาปฏบิตังิาน 
จาํนวน 1 เครอืง 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

      
คา่จดัซือเครืองปรบัอากาศ ขนาด 25,000 บี
ทียู จาํนวน 1 เครอืง 

0 0 0 38,000 -100 % 0 

      คา่จดัซือโต๊ะทาํงาน ระดบั 3-6 6,600 10,500 7,000 0 0 % 0 

      
คา่จดัซือโต๊ะทาํงาน ระดบัชํานาญการ  
จาํนวน 2 ตวั  ตามราคาทอ้งตลาด 

0 0 0 7,000 -100 % 0 

      คา่จดัซือโต๊ะทาํงานชํานาญการ 0 0 0 0 100 % 49,400 

      คา่จดัซือโต๊ะสขีาวพบัได้ 17,600 22,000 0 30,000 -100 % 0 

      คา่จดัซือโทรศพัท์เคลอืนที 0 75,000 0 0 0 % 0 

 



      คา่จดัซือพดัลม ขนาด 18 นิว จาํนวน 2 ตวั 0 0 0 3,600 -100 % 0 

      คา่จดัซือพดัลมตดิเพดาน 0 0 15,000 0 0 % 0 

      
โครงการจดัทาํตูเ้ก็บเอกสารอเนกประสงค ์
หอ้งปฏบิตังิานสาํนกังานสาํนกัปลดัเทศบาล
และหอ้งปฏบิตังิานปลดัเทศบาล 

0 432,000 0 0 0 % 0 

      จดัซอืครุภณัฑ์เกา้อนีงัประชุมสภา 0 0 0 0 100 % 28,000 

      จดัซอืเครืองดูดฝุ่ น 0 0 0 0 100 % 15,000 

      จดัซอืเครืองพมิพ์ดีดธรรมดา 0 0 0 0 100 % 19,000 

      จดัซอืชุดโซฟาหนงัเทียมขาเหล็ก 0 0 0 0 100 % 25,000 

      จดัซอืตูเ้หล็ก 0 0 0 0 100 % 44,000 

    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่               

      รถจกัรยานยนต์ ขนาด ๑๕๐ ซีซี. 0 77,000 0 0 0 % 0 

      รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั 895,000 0 0 0 0 % 0 

      

รถยนต์สว่นกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
ดบัเบลิแค็บ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอก
สบูไมต่าํกวา่ 2400 ซซีี ขบัเคลอืน 2 ลอ้ 
จาํนวน 1 คนั ตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครภุณัฑ์  

0 0 0 787,000 -100 % 0 

    ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง               

      คา่จดัซือเลือยยนต์ชนิดโซ่ 0 0 0 38,000 -100 % 0 

    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               

      จดัซอืกล้องถา่ยภาพ ระบบดจิติอล 0 0 0 0 100 % 19,300 

      จดัซอืจอรบัภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 22,000 

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

0 0 11,500 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั               

      คา่จดัซือถงัต้มนําไฟฟ้า 0 0 15,000 15,000 -100 % 0 

      จดัซอืเครืองทํานํารอ้น-นําเย็น 0 0 0 0 100 % 7,000 

      ประเภทครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั 5,800 0 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

      
คา่จดัซือเครืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ สาํหรบั
งานประมวลผล 

0 49,200 73,800 49,600 -47.58 % 26,000 

      
คา่จดัซือเครืองพมิพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมกึ 

0 0 0 0 100 % 8,200 

      
คา่จดัซือเครืองพมิพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED 
สี  แบบ Network 

0 0 0 0 100 % 10,000 



      
คา่จดัซือเครืองพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดาํ 

0 7,300 0 7,900 -100 % 0 

      
คา่จดัซือเครือพิมพ์ multifunctio แบบฉีด
หมกึ จาํนวน 1 เครอืง 

0 0 0 7,900 -100 % 0 

    คา่บาํรงุรกัษาและปรบัปรงุครุภณัฑ์ 80,728.36 788,789 0 50,000 -100 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 1,021,028.36 1,465,989 125,100 1,085,000     325,000 

  คา่ทดีนิและสิงกอ่สรา้ง               

    อาคารตา่ง ๆ               

      
1)โครงการจดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์ จาํนวน 
1 ป้าย 

0 0 0 150,000 -100 % 0 

    คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีดินและสงิกอ่สรา้ง               

      โครงการปรบัปรงุหอ้งสาํนกัปลดั 0 0 423,000 0 0 % 0 

รวมคา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 0 0 423,000 150,000     0 

รวมงบลงทุน 1,021,028.36 1,465,989 548,100 1,235,000     325,000 

  งบรายจา่ยอืน               

  รายจ่ายอืน               

    รายจา่ยอนื 998,257 0 0 0 0 % 0 

รวมรายจา่ยอนื 998,257 0 0 0     0 

รวมงบรายจา่ยอนื 998,257 0 0 0     0 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถนิ 0 0 0 19,000 -100 % 0 

    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 27,200 27,200 33,400 14,400 -100 % 0 

      01. เงนิอดุหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 0 0 0 0 100 % 23,000 

รวมเงนิอดุหนุน 27,200 27,200 33,400 33,400     23,000 

รวมงบเงนิอดุหนุน 27,200 27,200 33,400 33,400     23,000 

รวมงานบรหิารทวัไป 13,004,217.88 14,271,341.61 14,412,928.99 16,701,001.86     16,692,570 

งานบริหารงานคลงั               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               

    เงนิเดือนพนกังาน 2,196,573.32 2,011,204 2,338,789 3,105,600 3.04 % 3,200,000 

    เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนกังาน 66,649 26,559 316,706 507,720 -1.52 % 500,000 

    เงนิประจาํตาํแหน่ง 0 45,000 60,000 78,000 0 % 78,000 

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 926,200 884,440 884,160 906,840 -30.32 % 631,920 

    เงนิเพมิตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 152,000 128,640 323,520 300,840 -18.31 % 245,760 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 3,341,422.32 3,095,843 3,923,175 4,899,000     4,655,680 



รวมงบบคุลากร 3,341,422.32 3,095,843 3,923,175 4,899,000     4,655,680 

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ 

388,260 217,090 265,470 500,000 -17.63 % 411,850 

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 66,200 113,740 105,650 150,000 -33.33 % 100,000 

    คา่เช่าบา้น 177,666 175,100 257,900 300,000 0 % 300,000 

    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 10,808 23,908 39,978 60,000 0 % 60,000 

รวมคา่ตอบแทน 642,934 529,838 668,998 1,010,000     871,850 

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบริการ 624,879 1,214,337 1,209,707 597,120 -100 % 0 

      01 คา่จา้งเหมาบริการรายเดือน 0 0 0 0 100 % 324,000 

      02 คา่จา้งเหมาบริการรกัษาความปลอดภยั 0 0 0 0 100 % 50,000 

      03 คา่จา้งเหมาบริการตา่ง ๆ 0 0 0 0 100 % 100,000 

    
รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ 

              

      

(1)คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการและ
ฝึกอบรมบคุลากร   
 
    

146,578 153,089 0 0 0 % 0 

      
(2)โครงการจดัทาํแผนทีภาษีและทะเบยีน
ทรพัย์สนิ  

9,875 35,000 0 0 0 % 0 

      
01 โครงการจดัทาํแผนทีภาษีและทะเบยีน
ทรพัย์สนิ (LTAX 3000 และ LTAX GIX) 
เทศบาลตาํบลรูสะมแิล ( โครงการตอ่เนือง ) 

0 0 0 0 100 % 700,000 

      
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการและ
ฝึกอบรมบคุลากร 

0 0 231,336.16 470,000 -57.45 % 200,000 

      
โครงการจดัทาํแผนทีภาษีและทะเบยีน
ทรพัย์สนิ (โครงการตอ่เนือง) 

0 0 39,956 583,100 -100 % 0 

      
โครงการบริการประชาชนรบัชําระภาษีใน
วนัหยุดราชการ (โครงการต่อเนือง) 

0 0 26,880 26,880 11.61 % 30,000 

    คา่บาํรงุรกัษาและซอ่มแซม 16,533.11 15,714.14 64,553.41 130,000 -61.54 % 50,000 

รวมคา่ใช้สอย 797,865.11 1,418,140.14 1,572,432.57 1,807,100     1,454,000 

 

 

 



 

  คา่วสัด ุ               

    วสัดุสาํนกังาน 85,033.4 167,891.15 107,509.3 200,000 0 % 200,000 

    วสัดุกอ่สรา้ง 0 0 1,302 10,000 0 % 10,000 

    วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0 23,937.6 0 30,000 0 % 30,000 

    วสัดุเชือเพลงิและหล่อลืน 83,692.27 52,779.72 51,940.61 100,000 -50 % 50,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 88,640 129,360 43,275 250,000 -40 % 150,000 

รวมคา่วสัดุ 257,365.67 373,968.47 204,026.91 590,000     440,000 

  คา่สาธารณูปโภค               

    คา่บรกิารโทรศพัท์ 31,481.25 42,222.47 40,225.06 45,000 0 % 45,000 

รวมคา่สาธารณูปโภค 31,481.25 42,222.47 40,225.06 45,000     45,000 

รวมงบดาํเนินงาน 1,729,646.03 2,364,169.08 2,485,682.54 3,452,100     2,810,850 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ ์               

    ครุภณัฑ์สาํนกังาน               

      02 คา่จดัซือเกา้อ ีระดบั ปก. - ชก. 0 0 0 0 100 % 5,400 

      03 คา่จดัซือตูเ้หล็ก 2 บาน (มอก.) 0 0 0 0 100 % 16,500 

      04 คา่จดัซือโต๊ะทาํงาน ระดบั ปก. - ชก. 0 0 0 0 100 % 12,900 

      
1.คา่จดัซือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน
(มอก.) 

23,200 23,200 0 24,000 -100 % 0 

      2.คา่จดัซือโตะ๊ทาํงาน ระดบั 3-6 6,200 7,000 0 0 0 % 0 

      3.คา่จดัซือเกา้อทีาํงาน ระดบั 3-6 2,600 7,000 0 0 0 % 0 

      
คา่จดัซือเกา้อทีาํงาน จาํนวน 7 ตวั ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

0 0 0 11,200 -100 % 0 

      
คา่จดัซือเกา้อบีาร์สงูพรอ้มพนกัพิง ราคา
ตามท้องตลาด 

0 0 6,800 0 0 % 0 

      
คา่จดัซือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ลนิชกั 
(มอก.) 

0 0 0 16,000 -100 % 0 

      
คา่จดัซือโต๊ะทาํงาน ระดบั 3-6 จาํนวน 4 ตวั 
ราคาตามทอ้งตลาด 

0 0 0 14,800 -100 % 0 

      
คา่จดัซือโทรศพัท์เคลอืนทีสาํหรบัหวัหน้า
สว่นราชการ 

0 25,000 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               

      
คา่จดัซือกล้องถา่ยรูปความละเอยีด 12 ลา้น
พกิเซล ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

0 0 6,300 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               



      
01 คา่จดัซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที 2 

0 0 0 0 100 % 45,000 

      
02 คา่จดัซือเครืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ 
(NoteBook) 

0 0 0 0 100 % 74,400 

      03. คา่จดัซือเครืองสแกนเนอร์ 0 0 0 0 100 % 3,200 

      
คา่จดัซือเครืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ สาํหรบั
งานประมวลผล  

0 24,700 0 49,600 -100 % 0 

      
คา่จดัซือเครืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ สาํหรบั
ประมวลผล 

28,800 0 0 0 0 % 0 

 

    
คา่จดัซือเครืองพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดาํ แบบ Network แบบที 1  

0 20,000 0 0 0 % 0 

    คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครุภณัฑ์ 16,231.31 8,859.6 0 0 0 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 77,031.31 115,759.6 13,100 115,600     157,400 

  คา่ทดีนิและสิงกอ่สรา้ง               

    คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีดินและสงิกอ่สรา้ง               

      โครงการปรบัปรุงหอ้ง"จุดบรกิารรว่ม" 0 0 310,000 0 0 % 0 

รวมคา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 0 0 310,000 0     0 

รวมงบลงทุน 77,031.31 115,759.6 323,100 115,600     157,400 

  งบรายจา่ยอืน               

  รายจ่ายอนื               

    รายจา่ยอนื 761,996 0 0 0 0 % 0 

รวมรายจา่ยอนื 761,996 0 0 0     0 

รวมงบรายจา่ยอนื 761,996 0 0 0     0 

รวมงานบรหิารงานคลงั 5,910,095.66 5,575,771.68 6,731,957.54 8,466,700     7,623,930 

รวมแผนงานบรหิารงานทวัไป 18,914,313.54 19,847,113.29 21,144,886.53 25,167,701.86     24,316,500 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน               

งานบริหารทวัไปเกียวกบัการรกัษาความสงบภายใน               

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    
รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ 

              

      โครงการปกป้องสถาบนัสาํคญัของชาต ิ 47,490 34,929 71,644 20,000 -100 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 47,490 34,929 71,644 20,000     0 

รวมงบดาํเนินงาน 47,490 34,929 71,644 20,000     0 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               



      
โครงการตดิตงักล้องโทรทศัน์วงจรปิด
บรเิวณหา้แยกถนนเจรญิประดษิฐ์ถงึวงเวียน
ดา้นหลงัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

0 0 1,958,000 0 0 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 0 1,958,000 0     0 

  คา่ทดีนิและสิงกอ่สรา้ง               

    คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปโภค               

      
1)โครงการตดิตงักล้องโทรทศัน์วงจรปิด หมู่
ที 5 ถนนพูลสวสัดแิละถนนโคกมว่ง 

0 0 0 1,837,500 -100 % 0 

      
โครงการตดิตงักล้องวงจรปิด (CCTV) 
ระบบ IP  

0 1,498,000 0 0 0 % 0 

    คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีดินและสงิกอ่สรา้ง               

      
โครงการปรบัปรงุสญัญาณไฟ บริเวณสีแยก
สะพานเฉลมิพระเกยีรต ิจาํนวน 1 จุด 

0 0 1,938,400 0 0 % 0 

รวมคา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 0 1,498,000 1,938,400 1,837,500     0 

รวมงบลงทุน 0 1,498,000 3,896,400 1,837,500     0 

รวมงานบรหิารทวัไปเกียวกบัการรกัษาความสงบภายใน 47,490 1,532,929 3,968,044 1,857,500     0 

งานเทศกจิ               

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ตอบแทน               

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

รวมคา่ตอบแทน 0 0 0 20,000     10,000 

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบริการ 0 0 0 50,000 -100 % 0 

    
รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ 

              

      
โครงการจดัระเบยีบผู้ประกอบการ หาบเร ่
แผงลอยหรือในทีสาธารณะ 

0 0 0 0 100 % 30,000 

      โครงการเทศกจิพบประชาชนตาํบลรูสะมแิล 0 0 0 20,000 -100 % 0 

      
โครงการเทศกจิพบผููป้ระกอบกจิการรา้นคา้
ตาํบลรูสะมแิล 

0 0 0 0 100 % 30,000 

    คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 0 0 0 20,000 -100 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 0 0 0 90,000     60,000 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุสาํนกังาน 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

    วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

    วสัดุเชือเพลงิและหล่อลืน 0 0 0 0 100 % 30,000 

    วสัดุอนื 0 0 0 50,000 0 % 50,000 



รวมคา่วสัดุ 0 0 0 60,000     90,000 

รวมงบดาํเนินงาน 0 0 0 170,000     160,000 

รวมงานเทศกจิ 0 0 0 170,000     160,000 

 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               

    เงนิเดือนพนกังาน 0 0 0 759,000 -1.19 % 750,000 

    เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 0 0 134,000 -76.27 % 31,800 

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0 0 0 334,000 -1.2 % 330,000 

    เงนิเพมิตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0 0 0 136,000 -64.71 % 48,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0 0 0 1,363,000     1,159,800 

รวมงบบคุลากร 0 0 0 1,363,000     1,159,800 

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ 

0 0 0 120,000 -17.21 % 99,350 

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 0 0 70,000 -28.57 % 50,000 

    คา่เช่าบา้น 0 0 0 0 100 % 10,000 

    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมคา่ตอบแทน 0 0 0 200,000     169,350 

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบริการ               

      01 จา้งเหมาบริการรายเดือน 0 0 0 0 100 % 864,000 

      02 คา่จา้งเหมาบริการตา่ง ๆ 0 0 0 0 100 % 50,000 

    
รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ 

              

      
01. โครงการฝึกอบรมและทบทวนสมาชิก 
อปพร. 

0 0 0 0 100 % 100,000 

      
02. โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสาํคญั 

0 0 0 0 100 % 30,000 

      
03. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ของเทศบาลตาํบลรูสะมิ
แล 

0 0 0 0 100 % 30,000 

      
04. โครงการสง่เสริมความรูด้า้นการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัในสถานศึกษาเขต
ตาํบลรูสะมแิล 

0 0 0 0 100 % 50,000 



      

5.โครงการสง่เสรมิความรูด้า้นการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน (CBDRM.) ภายในเขตเทศบาลตาํบลรู
สะมแิล 

0 0 0 0 100 % 50,000 

      
โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสาํคญั 

0 9,320 12,200 20,000 -100 % 0 

      
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั ของเทศบาลตาํบลรูสะมแิล 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมและทบทวนสมาชิก อป
พร. 

0 99,849.81 0 0 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 

0 0 138,670 150,000 -100 % 0 

      
โครงการสง่เสริมความรูแ้ละฝึกทกัษะดา้น
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

0 0 24,550 50,000 -100 % 0 

    คา่บาํรงุรกัษาและซอ่มแซม 0 0 0 0 100 % 200,000 

รวมคา่ใช้สอย 0 109,169.81 175,420 270,000     1,374,000 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุสาํนกังาน 0 0 0 30,000 0 % 30,000 

    วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0 0 0 10,000 400 % 50,000 

    วสัดุเชือเพลงิและหล่อลืน 0 0 0 0 100 % 100,000 

    วสัดุเครอืงดบัเพลงิ 49,410 0 44,400 100,000 0 % 100,000 

รวมคา่วสัดุ 49,410 0 44,400 140,000     280,000 

รวมงบดาํเนินงาน 49,410 109,169.81 219,820 610,000     1,823,350 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ ์               

    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่               

      
โครงการจดัซือรถดบัเพลงิชนิดถงันําถงัโฟม
ในตวั ขนาด 6 ลอ้ บรรจุไมน้่อยกวา่ 4000 
ลติร จาํนวน 1 คนั 

0 0 5,180,000 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               

      
1)โครงการจดัซือเครอืงรบัสง่วทิยุ ขนาด 5 
วตัต์ จาํนวน 15 เครอืง 

0 0 0 180,000 -100 % 0 

      จดัซอืเครืองรบัสง่วทิย ุชนิดตดิรถยนต์ 0 0 0 0 100 % 50,000 

    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               

      จดัซอืกล้องถา่ยภาพ ระบบดจิติอล 0 0 0 0 100 % 14,000 

    ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั               

      1)โครงการจดัซือเครอืงตดัหญา้แบบข้อแข็ง 0 0 0 19,000 -100 % 0 

      คา่จดัซือเครืองทํานํารอ้น-นําเย็น 0 0 0 0 100 % 7,000 



    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

      
1)โครงการจดัซือเครอืงคอมพิวเตอร์
สาํนกังาน ประมวลผล แบบที 1  

0 0 0 22,000 -100 % 0 

      
2)โครงการจดัซือเครอืงพิมพ์แบบฉีดหมกึ 
จาํนวน 1 เครอืง 

0 0 0 7,900 -100 % 0 

      
จดัซอืเครืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊  สาํหรบั
งานประมวลผล 

0 0 0 0 100 % 26,000 

      
จดัซอืเครืองพมิพ์ Multifunction แบบฉีด
หมกึ (Inkjet) 

0 0 0 0 100 % 8,200 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 0 5,180,000 228,900     105,200 

รวมงบลงทุน 0 0 5,180,000 228,900     105,200 

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั 49,410 109,169.81 5,399,820 2,201,900     3,088,350 

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 96,900 1,642,098.81 9,367,864 4,229,400     3,248,350 

แผนงานการศกึษา               

งานบริหารทวัไปเกียวกบัการศกึษา               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               

    เงนิเดือนพนกังาน 478,110 780,742 784,147 1,230,000 21.95 % 1,500,000 

    เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 0 85,000 120,000 -16.67 % 100,000 

    เงนิประจาํตาํแหน่ง 0 0 0 37,000 62.16 % 60,000 

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 20,240 0 0 0 0 % 0 

    เงนิเพมิตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 4,000 0 0 30,000 -100 % 0 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 502,350 780,742 869,147 1,417,000     1,660,000 

รวมงบบคุลากร 502,350 780,742 869,147 1,417,000     1,660,000 

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ 

174,465 148,460 69,300 120,000 97.73 % 237,275 

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 7,980 17,940 14,750 20,000 0 % 20,000 

    คา่เช่าบา้น 39,000 36,000 30,000 40,000 0 % 40,000 

    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 4,693 4,260 3,603.25 10,000 0 % 10,000 

รวมคา่ตอบแทน 226,138 206,660 117,653.25 190,000     307,275 

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบริการ 215,182 281,020 253,122 284,500 -100 % 0 

      01 จา้งเหมาบริการรายเดือน 0 0 0 0 100 % 216,000 

      02 คา่จา้งเหมาบริการตา่งๆ 0 0 0 0 100 % 100,000 

    
รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ 

              



      01.โครงการวนัต้นไมแ้หง่ชาต ิ 0 0 0 0 100 % 5,000 

      
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการฝึกอบรม
บคุลากร 

40,742 41,058 30,791 110,000 -54.55 % 50,000 

      
โครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาตปิระจาํปี 
2561 

0 0 0 200,000 -100 % 0 

      
โครงการสง่เสริมเอกลกัษณ์ วฒันธรรม ของ
ดี เมอืงตานี ร่วมงานกาชาด จงัหวดัปตัตานี  

0 0 0 30,000 -100 % 0 

      

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษาสาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการ
พฒันาครูผูดู้แลเด็ก และผูด้แูลเด็กของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

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

      
โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื อนั
เนืองมาจากพระราชดาํรฯิ 

0 0 0 0 100 % 40,000 

    คา่บาํรงุรกัษาและซอ่มแซม 12,530 33,942.4 23,034.9 75,000 -100 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 288,454 376,020.4 326,947.9 699,500     411,000 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุสาํนกังาน 39,965 27,130 24,887 30,000 0 % 30,000 

    วสัดุกอ่สรา้ง 0 0 0 0 100 % 5,000 

    วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

    วสัดุเชือเพลงิและหล่อลืน 15,118.34 24,672.86 26,885.85 70,000 0 % 70,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 72,810 77,760 49,645 50,000 0 % 50,000 

รวมคา่วสัดุ 127,893.34 129,562.86 101,417.85 170,000     175,000 

  คา่สาธารณูปโภค               

    คา่บรกิารโทรศพัท์ 24,619.85 38,315.17 24,855.36 40,000 -25 % 30,000 

รวมคา่สาธารณูปโภค 24,619.85 38,315.17 24,855.36 40,000     30,000 

รวมงบดาํเนินงาน 667,105.19 750,558.43 570,874.36 1,099,500     923,275 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์สาํนกังาน               

      01.คา่จดัซือตูเ้หล็ก แบบ 4 ลนิชกั 0 0 0 0 100 % 7,900 

      02.คา่จดัซือเกา้อทีาํงาน 0 0 0 0 100 % 5,300 

      คา่จดัซือเกา้อทีาํงาน ระดบั ๓-๖  4,200 0 0 0 0 % 0 

      
คา่จดัซือเครืองปรบัอากาศ ชนิดตงัพนืหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
๑๘,๐๐๐ บทีียู  

28,000 27,000 0 0 0 % 0 

      
คา่จดัซือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน 
(มอก.)  

0 5,800 0 0 0 % 0 

      คา่จดัซือโต๊ะทาํงาน ระดบั ๓-๖ 3,500 0 0 0 0 % 0 



      
คา่จดัซือโทรศพัท์เคลอืนทีสาํหรบัหวัหน้า
สว่นราชการ 

0 25,000 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               

      01.คา่จดัซือตูล้าํโพงเอนกประสงค ์ 0 0 0 0 100 % 10,000 

      คา่จดัซือเครืองขยายเสยีงแบบโทรโขง่  0 3,600 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

      
01.คา่จดัซือคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ สาํหรบั
งานประมวลผล 

0 0 0 0 100 % 49,600 

    คา่บาํรงุรกัษาและปรบัปรงุครุภณัฑ์ 85,760.5 0 0 0 0 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 121,460.5 61,400 0 0     72,800 

รวมงบลงทุน 121,460.5 61,400 0 0     72,800 

  งบรายจา่ยอืน               

  รายจ่ายอนื               

    รายจา่ยอนื 393,989 0 0 0 0 % 0 

รวมรายจา่ยอนื 393,989 0 0 0     0 

รวมงบรายจา่ยอนื 393,989 0 0 0     0 

รวมงานบรหิารทวัไปเกียวกบัการศกึษา 1,684,904.69 1,592,700.43 1,440,021.36 2,516,500     2,656,075 

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               

    เงนิเดือนพนกังาน 0 28,190 467,640 498,000 4.7 % 521,400 

    เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 0 60,000 60,000 0 % 60,000 

    เงนิวทิยฐานะ 0 0 0 38,500 9.09 % 42,000 

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0 44,522 572,400 600,000 0.37 % 602,220 

    เงนิเพมิตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0 52,722 183,660 170,000 -17.38 % 140,460 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0 125,434 1,283,700 1,366,500     1,366,080 

รวมงบบคุลากร 0 125,434 1,283,700 1,366,500     1,366,080 

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ 

0 0 87,180 100,000 -10 % 90,000 

รวมคา่ตอบแทน 0 0 87,180 100,000     90,000 

  คา่ใช้สอย               

    
รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ 

              

      
คา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั) ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กประจาํมสัยดินูรุลลุตฟี ม.5 

0 0 221,000 0 0 % 0 



      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการฝึกอบรม
บคุคลากร และคา่ใช้จา่ยในการสง่บคุลากร
เขา้ฝึกอบรมตามโครงการตา่งๆ ทีกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิ 
สถาบนัการศึกษา หรอืหน่วยงานตา่งๆจดัขนึ 
เพือพฒันาศกัยภาพของพนกังานครูเทศบาล 
และพนกังานจา้ง 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

      โครงการ English Camp For Children 0 0 0 0 100 % 120,000 

      
โครงการ english camp for children 
ประจาํปี 2561 

0 0 0 120,000 -100 % 0 

      
โครงการจดัการแขง่ขนักฟีีฬาสขีองศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ประจาํปี 2561 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

      
โครงการจดักจิกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชน ของตาํบลรูสะมแิล 

0 0 0 0 100 % 40,000 

      
โครงการจดังานมหกรรมการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

0 0 0 0 100 % 30,000 

      โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ 0 0 0 0 100 % 200,000 

      
โครงการจดัตงัหอ้งสมดุเทศบาลตําบลรูสะมิ
แล 

0 0 0 0 100 % 50,000 

      
โครงการวนัเด็กแหง่ชาต ิของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กนูรลุลุตฟี จะรงับาตู 

0 0 0 0 100 % 10,000 

      

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษาสาํหรบัการจดัหาสือการเรียน
การสอนเชิงสญัลกัษณ์ของความเป็นชาติ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กประจาํมสัยดินูรลุลุตฟี จะ
รงับาตู 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

      

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษาสาํหรบัคา่จดัการเรียนการสอน 
(รายหวั) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กประจํามสัยดินู
รุลลตุฟี จะรงับาตู หมูท่ี 5 

0 0 0 0 100 % 178,500 

      

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษาสาํหรบัคา่จดัการเรียนการสอน 
(รายหวั) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กประจํามสัยดินู
รุลลตุฟี ม.5 

0 0 0 221,000 -100 % 0 

      
โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษาสาํหรบัโครงการอาหารกลางวนั
สถานศกึษาในพืนทีตาํบลรสูะมแิล 

840,000 879,200 637,000 637,000 -19.23 % 514,500 

      
โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษาสาํหรบัจดัการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กนูรลุลุตฟี 

0 0 0 0 100 % 100,570 

      
โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษาสาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในโครงการ

0 0 10,000 10,000 -100 % 0 



วนัเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็กประจาํมสัยดินู
รุลลตุฟี หมูที่ 5 

      

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษาสาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในโครงการ
วนัเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็กประจาํมสัยดินู
รุลลตุฟี หมูที่ ๕ 

10,000 10,000 0 0 0 % 0 

      

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษาสาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในโครงการ
สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเ 

0 0 20,000 20,000 -100 % 0 

      

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษาสาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในโครงการ
สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กประจาํมสัยดินูรุลลุตฟี หมูที่ ๕ 

20,000 20,000 0 0 0 % 0 

      โครงการหอ้งสมดุ รกัการอา่น 0 0 0 0 100 % 10,000 

รวมคา่ใช้สอย 870,000 909,200 888,000 1,048,000     1,283,570 

  คา่วสัดุ               

    คา่อาหารเสริม (นม) 4,109,858.53 4,670,231.84 4,471,875.3 4,500,000 14.93 % 5,171,820 

รวมคา่วสัดุ 4,109,858.53 4,670,231.84 4,471,875.3 4,500,000     5,171,820 

รวมงบดาํเนินงาน 4,979,858.53 5,579,431.84 5,447,055.3 5,648,000     6,545,390 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 8,552,000 8,664,000 8,752,000 9,222,000 -100 % 0 

      เงนิอดุหนุนสาํหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั 0 0 0 0 100 % 9,388,000 

รวมเงนิอดุหนุน 8,552,000 8,664,000 8,752,000 9,222,000     9,388,000 

รวมงบเงนิอดุหนุน 8,552,000 8,664,000 8,752,000 9,222,000     9,388,000 

รวมงานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 13,531,858.53 14,368,865.84 15,482,755.3 16,236,500     17,299,470 

รวมแผนงานการศกึษา 15,216,763.22 15,961,566.27 16,922,776.66 18,753,000     19,955,545 

แผนงานสาธารณสขุ               

งานบริหารทวัไปเกียวกบัสาธารณสุข               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               

    เงนิเดือนพนกังาน 931,081 1,079,936 913,468 1,060,000 22.64 % 1,300,000 

    เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนกังาน 50,537 28,860 108,360 150,000 42.84 % 214,260 

    เงนิประจาํตาํแหน่ง 0 31,500 42,000 59,000 1.69 % 60,000 

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 3,861,993 3,879,650 3,838,753 3,790,000 -0.27 % 3,779,760 

    เงนิเพมิตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 520,000 477,060 1,426,794 1,390,000 -24.35 % 1,051,560 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 5,363,611 5,497,006 6,329,375 6,449,000     6,405,580 

รวมงบบคุลากร 5,363,611 5,497,006 6,329,375 6,449,000     6,405,580 



  งบดาํเนินงาน               

  คา่ตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ 

615,510 409,460 397,080 600,000 -22.81 % 463,135 

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 23,520 16,260 53,160 50,000 0 % 50,000 

    คา่เช่าบา้น 61,050 99,000 99,600 111,000 -9.91 % 100,000 

    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 4,693.75 3,440.25 6,039 15,000 0 % 15,000 

รวมคา่ตอบแทน 704,773.75 528,160.25 555,879 776,000     628,135 

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบริการ 685,954 1,148,466 1,559,307 1,600,000 -100 % 0 

      01 จา้งเหมาบริการรายเดือน 0 0 0 0 100 % 1,404,000 

      02 คา่เช่าเครอืงถา่ยเอกสาร 0 0 0 0 100 % 50,000 

      03 คา่จา้งเหมาบริการตา่ง ๆ 0 0 0 0 100 % 50,000 

    
รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ 

              

      
01 โครงการอบรมผู้ประกอบการรา้นอาหาร
ในตาํบลรสูะมแิล 

0 0 0 0 100 % 30,000 

      
02 โครงการควบคมุและป้องกนัโรคพษิสุนขั
บา้ในสตัว์เลียงทีไมม่เีจา้ของ 

0 0 0 0 100 % 46,000 

      
03 โครงการควบคมุคุณภาพตูน้าํหยอด
เหรียญ 

0 0 0 0 100 % 13,400 

      
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการฝึกอบรม
บคุลากร 

0 0 22,127 110,000 -54.55 % 50,000 

      
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการฝึกอบรม
บคุลากร ตงัไว ้50,000.-บาท 

26,940 33,432 0 0 0 % 0 

      
สง่เสรมิปรบัปรุง แกไ้ข อนุรกัษ์ ฟืนฟู
สงิแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิ

0 0 14,035 0 0 % 0 

    คา่บาํรงุรกัษาและซอ่มแซม 63,816.02 353,700.4 590,464.65 740,000 -93.24 % 50,000 

รวมคา่ใช้สอย 776,710.02 1,535,598.4 2,185,933.65 2,450,000     1,693,400 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุสาํนกังาน 17,828 49,483 22,203 50,000 0 % 50,000 

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

    วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 154,530 189,559.91 266,539 100,000 50 % 150,000 

    วสัดุเชือเพลงิและหล่อลืน 1,034,754 866,483.89 969,723.62 1,000,000 0 % 1,000,000 

    วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 28,275 0 0 0 % 0 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 28,650 87,270 56,465 80,000 -37.5 % 50,000 

รวมคา่วสัดุ 1,235,762 1,221,071.8 1,314,930.62 1,240,000     1,255,000 

  คา่สาธารณูปโภค               



    คา่บรกิารโทรศพัท์ 25,425.55 37,964.99 37,200.81 45,000 -11.11 % 40,000 

รวมคา่สาธารณูปโภค 25,425.55 37,964.99 37,200.81 45,000     40,000 

รวมงบดาํเนินงาน 2,742,671.32 3,322,795.44 4,093,944.08 4,511,000     3,616,535 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ ์               

    ครุภณัฑ์สาํนกังาน               

      
คา่จดัซือเครืองปรบัอากาศ ชนิดตงัพนืหรือ
ชนิดแขวน  

28,000 27,000 0 0 0 % 0 

      
คา่จดัซือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน
(มอก.) 

0 0 11,600 0 0 % 0 

      คา่จดัซือโทรศพัท์เคลอืนที 0 25,000 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่               

      
1)โครงการจดัซือรถจกัยานยนต์
เอนกประสงค์พรอ้มกระบะไฮดครอลิก 
จาํนวน 1 คนั 

0 0 0 165,000 -100 % 0 

      คา่จดัซือรถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซซีี 36,300 0 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์การเกษตร               

      คา่จดัซือเครืองพน่หมอกควนั 58,500 58,500 0 0 0 % 0 

      
โครงการจดัซือเครอืงพ่นหมอกควนั จาํนวน 
1 เครอืง 

0 0 58,500 59,000 0 % 59,000 

    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               

      01 เครอืงขยายเสยีงแบบเคลือนย้าย 0 0 0 0 100 % 10,500 
    ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั               
      01  เครอืงตดัหญา้แบบขอ้แข็ง 0 0 0 0 100 % 28,500 

      02. จดัซอืเครืองทํานํารอ้น-นําเย็น 0 0 0 0 100 % 7,000 

      
โครงการจดัซือเครอืงตดัหญา้แบบขอ้แข็ง 
จาํนวน 3 เครอืง 

0 0 28,000 28,500 -100 % 0 

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

      
05 เครอืงคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาํหรบังาน
ประมวลผล 

0 0 0 0 100 % 26,000 

      
1)คา่จดัซือเครืองพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดl 
LED ขาวดาํ 1 เครอืง 

0 0 0 7,900 -100 % 0 

      
คา่จดัซือเครืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ สาํหรบั
งานประมวลผล 

0 0 24,600 0 0 % 0 

    คา่บาํรงุรกัษาและปรบัปรงุครุภณัฑ์ 370,796.45 270,517.4 0 300,000 -100 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 493,596.45 381,017.4 122,700 560,400     131,000 

รวมงบลงทุน 493,596.45 381,017.4 122,700 560,400     131,000 

  งบรายจา่ยอืน               



  รายจ่ายอนื               

    รายจา่ยอนื 1,153,797 0 0 0 0 % 0 

รวมรายจา่ยอนื 1,153,797 0 0 0     0 

รวมงบรายจา่ยอนื 1,153,797 0 0 0     0 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนกจิการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 120,000 -100 % 0 

รวมเงนิอดุหนุน 0 0 0 120,000     0 

รวมงบเงนิอดุหนุน 0 0 0 120,000     0 

รวมงานบรหิารทวัไปเกียวกบัสาธารณสขุ 9,753,675.77 9,200,818.84 10,546,019.08 11,640,400     10,153,115 

งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน               

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    
รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ 

              

      
โครงการฝึกอบรมดา้นสขุอนามยัแก่
ผูป้ระกอบการรา้นอาหารภายในตาํบลรูสะมิ
แล 

19,640 0 0 0 0 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 19,640 0 0 0     0 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุอนื 144,055 184,446 145,337.5 140,000 -64.29 % 50,000 

รวมคา่วสัดุ 144,055 184,446 145,337.5 140,000     50,000 

รวมงบดาํเนินงาน 163,695 184,446 145,337.5 140,000     50,000 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ               

      โครงการพระราชดาํรดิา้นสาธารณสขุ 0 0 0 0 100 % 60,000 

    เงนิอดุหนุนเอกชน 45,000 45,000 0 0 0 % 0 

รวมเงนิอดุหนุน 45,000 45,000 0 0     60,000 

รวมงบเงนิอดุหนุน 45,000 45,000 0 0     60,000 

รวมงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน 208,695 229,446 145,337.5 140,000     110,000 

รวมแผนงานสาธารณสขุ 9,962,370.77 9,430,264.84 10,691,356.58 11,780,400     10,263,115 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์               

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์               

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               



    
รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ 

              

      โครงการจดังานวนัผู้สงูอายุ 50,000 72,700 0 0 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมเบืองต้นและการป้องกนั
การตงัครรภ์กอ่นวยัอนัควร 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 

      
โครงการเยยีมบา้นผู้พกิาร ผูป่้วยตดิเตียง 
ผูด้อ้ยโอกาส  

0 0 0 50,000 -100 % 0 

      โครงการเยยีมบา้นผู้พกิารและผูด้อ้ยโอกาส 0 0 0 0 100 % 40,000 

      โครงการรอ้ยรกัดวงใจหว่งใยผูส้งูอายุ 0 0 176,200 150,000 0 % 150,000 

      
โครงการสง่เสริมและป้องกนัปญัหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบคุคลในครอบครวั 

0 0 0 0 100 % 30,000 

      
โครงการสง่เสริมและป้องกนัปญัหาความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี ตาํบลรูสะมแิล 

0 0 0 30,000 -100 % 0 

      
โครงการสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติ
ของคนชรา คนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 50,000 72,700 176,200 310,000     250,000 

รวมงบดาํเนินงาน 50,000 72,700 176,200 310,000     250,000 

รวมงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 50,000 72,700 176,200 310,000     250,000 

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 50,000 72,700 176,200 310,000     250,000 

แผนงานเคหะและชุมชน               

งานบริหารทวัไปเกียวกบัเคหะและชุมชน               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               

    เงนิเดือนพนกังาน 924,233.33 1,093,232 1,166,040 1,299,600 -7.66 % 1,200,000 

    เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนกังาน 76,093 66,363 145,320 343,000 -41.69 % 200,000 

    เงนิประจาํตาํแหน่ง 0 114,300 152,400 152,400 0 % 152,400 

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 2,200,560 2,212,730 2,197,099 2,320,000 -5.17 % 2,200,000 

    เงนิเพมิตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 271,226 243,300 740,773 740,000 0 % 740,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 3,472,112.33 3,729,925 4,401,632 4,855,000     4,492,400 

รวมงบบคุลากร 3,472,112.33 3,729,925 4,401,632 4,855,000     4,492,400 

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ 

387,405 266,410 277,730 550,000 -45.45 % 300,000 

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 59,720 59,400 109,910 150,000 0 % 150,000 

    คา่เช่าบา้น 86,928 93,300 71,000 120,000 -33.33 % 80,000 

    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0 3,520 2,400 10,000 -50 % 5,000 

รวมคา่ตอบแทน 534,053 422,630 461,040 830,000     535,000 



  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบริการ 604,090.15 1,549,783.05 1,085,632.37 1,300,000 -100 % 0 

      01 จา้งเหมาบริการรายเดือน 0 0 0 0 100 % 1,080,000 

      02. คา่จา้งเหมาบริการตา่ง ๆ 0 0 0 0 100 % 100,000 

    
รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ 

              

      
(1)  คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและ
ฝึกอบรมบคุลากร 

44,630 13,482 0 0 0 % 0 

      
01.โครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์ทางหลวง
ทอ้งถนิ 

0 0 0 0 100 % 1,002,000 

      
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการและ
ฝึกอบรมบคุลากร 

0 0 14,054 90,000 -11.11 % 80,000 

    คา่บาํรงุรกัษาและซอ่มแซม 49,536.07 123,081.06 193,438.06 500,000 -80 % 100,000 

รวมคา่ใช้สอย 698,256.22 1,686,346.11 1,293,124.43 1,890,000     2,362,000 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุสาํนกังาน 39,092.8 49,981 46,477 150,000 -33.33 % 100,000 

    วสัดุกอ่สรา้ง 232,624.3 280,520.54 357,148 800,000 -37.5 % 500,000 

    วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 45,760 29,300 17,501.6 150,000 0 % 150,000 

    วสัดุเชือเพลงิและหล่อลืน 289,319.92 213,475.03 241,596.06 500,000 -40 % 300,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 56,780 69,200 77,000 100,000 0 % 100,000 

    วสัดุอนื 0 0 0 100,000 0 % 100,000 

รวมคา่วสัดุ 663,577.02 642,476.57 739,722.66 1,800,000     1,250,000 

  คา่สาธารณูปโภค               

    คา่บรกิารโทรศพัท์ 3,786.36 7,802.08 15,095.62 30,000 -33.33 % 20,000 

รวมคา่สาธารณูปโภค 3,786.36 7,802.08 15,095.62 30,000     20,000 

รวมงบดาํเนินงาน 1,899,672.6 2,759,254.76 2,508,982.71 4,550,000     4,167,000 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์สาํนกังาน               

      01.คา่จดัซือเครืองปรบัอากาศ 0 0 0 0 100 % 32,000 

      
คา่จดัซือโทรศพัท์เคลอืนทีสาํหรบัหวัหน้า
สว่นราชการ 

0 24,500 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่               

      01.คา่จดัซือรถจกัรยานยนต์ 0 0 0 0 100 % 51,000 

      
คา่จดัซือรถจกัรยานยนต์เอนกประสงค์พรอ้ม
กระบะไฮโดรลกิ 

0 0 165,000 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง               

      01.คา่จดัซือสวา่น 0 0 0 0 100 % 7,200 



      02.คา่จดัซือปากกาจบัเหล็ก 0 0 0 0 100 % 6,700 

      03.คา่จดัซือเครืองสกดัคอนกรีต 0 0 0 0 100 % 20,500 

      04.คา่จดัซือตูเ้ชือมไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 11,600 

      05.คา่จดัซือเครืองตดัไฟเบอร์ 0 0 0 0 100 % 19,900 

      06.คา่จดัซือเครืองสวา่นไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 2,300 

      07.คา่จดัซือไมว้ดัระดบั 0 0 0 0 100 % 1,900 

      08.คา่จดัซือเลือยยนต์ 0 0 0 0 100 % 54,300 

      คา่จดัซือเครืองตบดนิ  0 20,000 0 0 0 % 0 

      คา่จดัซือเครืองสวา่นโรตารี  0 10,800 0 0 0 % 0 

      คา่จดัซือชุดประแจบล็อก  0 4,000 0 0 0 % 0 

      คา่จดัซือตูเ้ชือมสนาม 0 0 5,500 0 0 % 0 

      คา่จดัซือบนัไดสไลด์ แบบ ๒ ชนั  0 9,800 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               

      คา่จดัซือเครืองปนัไฟ  0 32,000 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               

      01.คา่จดัซือกล้องถา่ยภาพ 0 0 0 0 100 % 19,300 

      
คา่จดัซือกล้องถา่ยภาพนิงระบบดิจติอล 
ความละเอยีด 16 ลา้นพกิเซล 

0 0 3,990 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั               

      01.คา่จดัซือเครืองตดัหญา้ 0 0 0 0 100 % 19,000 

    ครุภณัฑ์โรงงาน               

      01.คา่จดัซือเลือยวงเดือนไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 7,300 

      
เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืเครืองเจีย/ตดั ขนาด 5 
นิว 

3,935 0 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์สาํรวจ               

      
01.คา่จดัซือเครืองหาพิกดัดว้ยสญัญาณ
ดาวเทียม 

0 0 0 0 100 % 26,300 

      
คา่จดัซือกล้องระดบั ขนาดกาํลงัขยาย 30 
เทา่ จาํนวน 1 เครอืง 

0 0 33,500 0 0 % 0 

      
คา่จดัซือกล้องวดัมุมแบบอเิล็กทรอนิกส์ 
จาํนวน 1 ชุด 

0 0 109,500 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

      01.คา่จดัซือเครืองคอมพวิเตอร์ 0 0 0 0 100 % 89,000 

      
02. คา่จดัซือเครืองพมิพ์เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดาํ 

0 0 0 0 100 % 8,200 

      
คา่จดัซือเครืองคอมพวิเตอร์ สาํหรบังาน
ประมวลผล แบบที ๒  

0 33,700 0 0 0 % 0 



      
คา่จดัซือเครืองพมิพ์ชนิด Dot Matrix 
Printer แบบแครย่าว  

0 23,000 0 0 0 % 0 

    ครภุณัฑ์อืน               

      01.คา่จดัซือเครืองจา่ยสารเคม ี 0 0 0 0 100 % 35,000 

      02.คา่จดัซือปมัสูบนาํชนิดหอยโข่ง 0 0 0 0 100 % 14,000 

      03.คา่จดัซือปมัสูบนาํบาดาล 0 0 0 0 100 % 74,000 

      04.คา่จดัเครอืงวดัคา่ความเค็ม 0 0 0 0 100 % 62,000 

      05.คา่จดัซือเครืองวดัคา่สารปนเปือนในนาํ 0 0 0 0 100 % 89,250 

      คา่จดัซือเครืองจา่ยสารเคมใีช้กบัคลอรีน  0 33,000 0 0 0 % 0 

      คา่จดัซือเครืองจา่ยสารเคมใีช้กบัปนูขาว  0 33,000 0 0 0 % 0 

      คา่จดัซือเครืองจา่ยสารเคมใีช้กบัสารสม้  0 33,000 0 0 0 % 0 

    คา่บาํรงุรกัษาและปรบัปรงุครุภณัฑ์ 73,387.3 162,175.05 25,214.1 0 0 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 77,322.3 418,975.05 342,704.1 0     650,750 

  คา่ทดีนิและสิงกอ่สรา้ง               

    อาคารตา่ง ๆ               

      
(1)  โครงการกอ่สรา้งอาคารละหมาด
สาํนกังานเทศบาลตาํบลรูสะมแิล 

948,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการกอ่สรา้งทีจอดรถ สาํนกังานเทศบาล
ตาํบลรูสะมแิล  

0 1,000,000 0 0 0 % 0 

รวมคา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 948,000 1,000,000 0 0     0 

รวมงบลงทุน 1,025,322.3 1,418,975.05 342,704.1 0     650,750 

  งบรายจา่ยอืน               

  รายจ่ายอนื               

    รายจา่ยอนื 794,424 0 0 0 0 % 0 

รวมรายจา่ยอนื 794,424 0 0 0     0 

รวมงบรายจา่ยอนื 794,424 0 0 0     0 

รวมงานบรหิารทวัไปเกียวกบัเคหะและชุมชน 7,191,531.23 7,908,154.81 7,253,318.81 9,405,000     9,310,150 

งานไฟฟ้าถนน               

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    คา่บาํรงุรกัษาและซอ่มแซม 0 0 0 1,345,000 -100 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 0 0 0 1,345,000     0 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 269,275 522,236 272,605 500,000 -40 % 300,000 

รวมคา่วสัดุ 269,275 522,236 272,605 500,000     300,000 

รวมงบดาํเนินงาน 269,275 522,236 272,605 1,845,000     300,000 

  งบลงทุน               



  คา่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่               

      
1)โครงการจดัซือรถยนต์บรรทุกตดิตงั
เครนไฮดรอลกิพรอ้มกระเช้าไฟฟ้า จาํนวน 
1 คนั 

0 0 0 2,700,000 -100 % 0 

      

รถบรรทุกเททา้ย ชนิด 6 ลอ้ เครืองยนต์
ดีเซล 4 สูบ 4 จงัหวะ มีกาํลงัแรงมา้สูงสดุ ไม่
น้อยกวา่ 130 แรงมา้ ทีรอบไมเ่กนิ 3,300 
รอบ/นาที ตอนทา้ยตดิตงักระบะบรรทุก มี
ปริมาณความจุไมน่้อยกวา่ 3 ลบ.ม ราคา
ตามท้องตลาด เป็นเงนิ 1,600,000 บาท 

0 0 0 1,600,000 -100 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 0 0 4,300,000     0 

  คา่ทดีนิและสิงกอ่สรา้ง               

    อาคารตา่ง ๆ               

      
1)โครงการปรบัปรงุ ซอ่มแซมอาคาร 
สาํนกังานเทศบาลตาํบลรูสะมแิล( 3 ชนั) 

0 0 0 443,000 -100 % 0 

      
1. โครงการปรบัปรุงอาคารสาํนกังานชนัลา่ง 
หอ้งกองช่าง 

0 0 947,000 0 0 % 0 

      
2)โครงการซ่อมแซม ปรบัปรุงอาคาร
สาํนกังาน เทศบาลตาํบลรูสะมแิล (ชนัเดียว) 

0 0 0 447,000 -100 % 0 

      
3)โครงการจดัป้ายบอกเขตเทศบาลตาํบลรู
สะมแิล 

0 0 0 200,000 -100 % 0 

      
4)โครงการจดัทาํป้ายชือซอยและป้ายชือ
สถานทีราชการ ในเขตเทศบาลตาํบลรูสะมิ
แล  

0 0 0 500,000 -100 % 0 

    คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปโภค               

      
 12. โครงการกอ่สรา้งครูะบายนํา คสล. ซอย 
3 ถนนโรงเหลา้สาย ข. หมูท่ี 6 บา้นสวน
สมเด็จ 

0 0 796,000 0 0 % 0 

      
(1) โครงการกอ่สรา้งครูะบายนาํ 1 ขา้ง 
ถนนโรงเหลา้สาย ข ซอย 11 (ซอยปรชิญา) 
หมูท่ี 6 บา้นสวนสมเด็จ 

875,000 0 0 0 0 % 0 

      
(10) โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางผวิ
จราจรแอสฟลัท์ตคิคอนกรีต ถนนจรญู
สาํราญ หมูท่ ี1 บา้นรูสะมแิล 

1,898,000 0 0 0 0 % 0 

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

463,000 0 0 0 0 % 0 

      
(6) โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายทางเขา้
วดัขจรประชาราม หมูท่ี 1 บา้นรูสะมแิล 

836,000 0 0 0 0 % 0 

      
(7) โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ถนนจรญู
สาํราญ (ซอยหมูบ่า้นอยูเ่จรญิ) หมูท่ี 1         
บา้นรสูะมแิล 

854,000 0 0 0 0 % 0 



      
(8) โครงการปรบัปรงุภูมทิศัน์ บุกเบกิถม
ถนน หมูท่ ี2 บา้นบางปลาหมอ 

1,113,000 0 0 0 0 % 0 

      01.โครงการตดิตงัสณัญาณไฟจราจร 0 0 0 0 100 % 1,700,000 

      
1)โครงการตดิตงัสณัญาณไฟแดง บรเิวณหา้
แยกถนนเจรญิประดษิฐ์ 

0 0 0 2,133,642 -100 % 0 

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

0 0 1,430,000 0 0 % 0 

      
3)โครงการกอ่สรา้งภนน คสล ยกระดบั ซอย 
4 ถนนไวยประสทิธ ิหมูที่ 5 

0 0 0 575,000 -100 % 0 

      
4)โครงการกอ่สรา้งถนน ยกระดบัถนน คสล 
ถนนจตุรมติร ตรอก 1 หมูที่ 6 ตาํบลรูสะมิ
แล 

0 0 0 465,000 -100 % 0 

      
5)โครงการกอ่สรา้งยกระดบัถนน คสล ถนน
ปากนาํ หมูท่ ี6 

0 0 0 1,046,000 -100 % 0 

      
5. โครงการตดิตงัไฟโซลา่เซลล์ จํานวน 7 
ตน้ หมูที่ 3 บา้นดอนรกั 

0 0 615,000 0 0 % 0 

      
6)โครงการกอ่สรา้งถนน คสล หมูที่ 1 ตาํบล
รูสะมแิล 

0 0 0 373,000 -100 % 0 

      7)โครงการกอ่สรา้งครูะบายนํา คสล  หมู ี6 0 0 0 1,740,000 -100 % 0 

      8)โครงการกอ่สรา้งครูะบายนํา คสล หมูท่ ี4 0 0 0 2,529,000 -100 % 0 

      
8. โครงการกอ่สรา้งยกระดบัถนน คสล. 
พรอ้มครูะบายนํา คสล. ซอยอูเ่มง้ บา้นกณัรี 
หมูท่ ี4 บา้นงาแม ่

0 0 2,344,000 0 0 % 0 

      
9. โครงการกอ่สรา้งคูระบายนํา คสล. 1 ขา้ง 
(ขา้งขวา) ซอย 9 ถนนพระยาเมอืง หมูท่ี 5 
บา้นโคกมว่ง 

0 0 590,000 0 0 % 0 

      
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ซอย 10 ถนน
เจรญิประดษิฐ์ (ซอยจานแหลม)   
หมูท่ ี6 บา้นสวนสมเด็จ  

0 430,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ซอยดงิ
อลูมเินียม หมูท่ี 4 บา้นงาแม ่

0 171,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ถนนพระยา
เมอืง ซอย 15 หมูท่ ี5 บา้นโคกมว่ง 

0 160,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการกอ่สรา้งยกระดบัถนน คสล. ถนน
พูลสวสัด ิซอย 2 (ซอยจา่แดง) 
หมูท่ ี5  บา้นโคกมว่ง  

0 2,196,000 0 0 0 % 0 

รวมคา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 6,039,000 2,957,000 6,722,000 10,451,642     1,700,000 

รวมงบลงทุน 6,039,000 2,957,000 6,722,000 14,751,642     1,700,000 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               



    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 116,220.44 0 0 200,000 -100 % 0 

      
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี1-6 ตาํบลรู
สะมแิล 

0 0 0 0 100 % 100,000 

รวมเงนิอดุหนุน 116,220.44 0 0 200,000     100,000 

รวมงบเงนิอดุหนุน 116,220.44 0 0 200,000     100,000 

รวมงานไฟฟ้าถนน 6,424,495.44 3,479,236 6,994,605 16,796,642     2,100,000 

งานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิงปฏกิลู               

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    
รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ 

              

      
คา่บรกิารเช่าทีท้งิขยะมลูฝอยของหน่วยงาน
อนืๆ 

1,074,819.6 1,936,426.8 2,048,591.6 2,700,000 -44.44 % 1,500,000 

    คา่บาํรงุรกัษาและซอ่มแซม 0 0 0 0 100 % 200,000 

รวมคา่ใช้สอย 1,074,819.6 1,936,426.8 2,048,591.6 2,700,000     1,700,000 

  คา่วสัดุ               

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

รวมคา่วสัดุ 0 0 0 250,000     200,000 

รวมงบดาํเนินงาน 1,074,819.6 1,936,426.8 2,048,591.6 2,950,000     1,900,000 
  งบลงทุน               
  คา่ครุภณัฑ ์               
    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่               

      
1)โครงการจดัซือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ลอ้ 
6 ตนั จาํนวน 1 คนั 

0 0 0 2,400,000 0 % 2,400,000 

      2)คา่จดัซือรถบรรทุกขยะแบบยกภาชนะ 0 0 0 0 100 % 2,800,000 

      
3) จดัซือถงับรรจขุยะ  แบบยกถงัคอนเทน
เนอร์ 

0 0 0 0 100 % 240,000 

    คา่บาํรงุรกัษาและปรบัปรงุครุภณัฑ์ 0 0 0 500,000 -100 % 0 

      คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครุภณัฑ์ 0 0 0 0 100 % 300,000 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 0 0 2,900,000     5,740,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 2,900,000     5,740,000 

รวมงานกาํจดัขยะมูลฝอยและสงิปฏกิูล 1,074,819.6 1,936,426.8 2,048,591.6 5,850,000     7,640,000 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 14,690,846.27 13,323,817.61 16,296,515.41 32,051,642     19,050,150 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน               

งานบริหารทวัไปเกียวกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน               

  งบดาํเนินงาน               



  คา่ใช้สอย               

    
รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ 

              

      
โครงการสง่เสริม สนบัสนุน การจดัทาํแผน
ในระดบัตา่งๆและการจดัทาํเวที 

30,000 182,555 0 0 0 % 0 

      
โครงการสง่เสริม สนบัสนุน การจดัทาํแผน
ในระดบัตา่งๆและการจดัทาํเวทีประชาคม 

0 0 99,480 150,000 -33.33 % 100,000 

รวมคา่ใช้สอย 30,000 182,555 99,480 150,000     100,000 

รวมงบดาํเนินงาน 30,000 182,555 99,480 150,000     100,000 

รวมงานบรหิารทวัไปเกียวกบัสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 30,000 182,555 99,480 150,000     100,000 

งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน               

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    
รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ 

              

      
โครงการจดัตงัศูนย์แสดงสนิคา้เพือสง่เสริม
กลุม่อาชีพตาํบลรูสะมแิล 

0 0 0 0 100 % 30,000 

      

โครงการจา้งนกัเรียนนกัศกึษาปฏบิตังิสน
ในช่วงปิดภาคเรียนและวนัหยุดเพือสรา้ง
รายไดใ้หก้บันกัเรียนนกัศกึษา ลดรายจา่ย
ผูป้กครอง 

9,600 5,000 0 15,000 0 % 15,000 

      
โครงการเทศบาลตาํบลรูสะมแิลพบ
ประชาชนตาํบลรูสะมแิล 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

      โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 0 0 130,000 325,000 -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมอาชีพการตกแตง่และ
ประดบัผา้ 

0 0 0 0 100 % 30,000 

      
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทําผลิตภณัฑ์
จากสมุนไพร 

0 0 0 0 100 % 30,000 

      โครงการฝึกอบรมอาชีพดา้นการเกษตร 0 0 0 0 100 % 30,000 

      
โครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพียง 

0 0 0 0 100 % 30,000 

      
โครงการฝึกอบรมอาชีพสาํหรบัผูเ้ขา้รว่ม
โครงการคา่ยเยาวชนตาํบลรูสะมแิลรวมใจ 
พลงัคนรุ่นใหมต่า้นภยัยาเสพตดิ 

0 0 0 0 100 % 50,000 

      โครงการฝึกอาชีพการตดัเย็บเสือผา้ 0 0 0 0 100 % 30,000 

      โครงการฝึกอาชีพการทาํอาหารและขนม 0 0 0 0 100 % 30,000 

      โครงการสง่เสริมสนบัสนุนอาชีพตา่งๆ 25,000 0 20,599 100,000 -100 % 0 

      
โครงการสง่เสริมอาชีพกลุ่มอาชีพดา้นการ
แปรรูปอาหาร 

0 0 0 0 100 % 30,000 



      
โครงการสนบัสนุนการจดักจิกรรมของสภา
เด็กและเยาวชน 

9,600 39,200 0 0 0 % 0 

      
โครงการสนบัสนุนกจิกรรมอนัเนืองมาจาก
พระราชดาํริ 

16,230 0 0 50,000 -100 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 60,430 44,200 150,599 540,000     305,000 

รวมงบดาํเนินงาน 60,430 44,200 150,599 540,000     305,000 

  งบลงทุน               

  คา่ทดีนิและสิงกอ่สรา้ง               

    คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีดินและสงิกอ่สรา้ง               

      
1)โครงการตดิตงัหอกระจายขา่วแบบไรส้าย
ภายในเขตตาํบลรูสะมแิล จาํนวน 1 ชุด 

0 0 1,781,000 0 0 % 0 

รวมคา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 0 0 1,781,000 0     0 

รวมงบลงทุน 0 0 1,781,000 0     0 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 15,000 15,000 0 0 0 % 0 

รวมเงนิอดุหนุน 15,000 15,000 0 0     0 

รวมงบเงนิอดุหนุน 15,000 15,000 0 0     0 

รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 75,430 59,200 1,931,599 540,000     305,000 

รวมแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 105,430 241,755 2,031,079 690,000     405,000 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ               

งานบริหารทวัไปเกียวกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ               

  งบดาํเนินงาน               

  คา่วสัดุ               

    วสัดุดนตรี 0 0 0 0 100 % 30,000 

รวมคา่วสัดุ 0 0 0 0     30,000 

รวมงบดาํเนินงาน 0 0 0 0     30,000 

รวมงานบรหิารทวัไปเกียวกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 0 0 0 0     30,000 

งานกฬีาและนนัทนาการ               

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    
รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ 

              

      01.โครงการจดัฝึกทกัษะดา้นกีฬาฟุตซอล 0 0 0 0 100 % 40,000 

      
02.โครงการแขง่ขนักีฬาฟุตซอล ตา้นภยัยา
เสพตดิ 

0 0 0 0 100 % 50,000 



      
05.โครงการสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนั
กีฬาวนัทอ้งถนิไทย 

0 0 0 0 100 % 20,000 

      
06.โครงการสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนั
กีฬาทอ้งถนิเมืองตานีคพั 

0 0 0 0 100 % 20,000 

      
07.โครงการสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนั 
กีฬาตกปลาสายบรีุ 

0 0 0 0 100 % 15,000 

      08.โครงการแขง่ขนัวา่วตาํบลรูสะมแิล 0 0 0 0 100 % 20,000 

      10. โครงการปนัชิวชิว ชมววิหาดรูสะมแิล 0 0 0 0 100 % 10,000 

      
11. โครงการท่องเทียวเชิงอนุรกัษ์รูสะมแิล 
ออนทวัร์ 

0 0 0 0 100 % 20,000 

      โครงการจดักจิกรรมกีฬาตา่ง ๆ 189,890 83,730 147,560 300,000 -100 % 0 

      โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ 250,000 150,000 0 0 0 % 0 

      โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ ปี 2560 0 0 198,000 0 0 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 439,890 233,730 345,560 300,000     195,000 

รวมงบดาํเนินงาน 439,890 233,730 345,560 300,000     195,000 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ ์               

    ครุภณัฑ์กฬีา               

      
01.โครงการจดัซือเครอืงออกกาํลงักาย
กลางแจง้พรอ้มตดิตงั หมูท่ี 5 

0 0 0 0 100 % 831,700 

      
02.โครงการจดัซือเครอืงออกกาํลงักาย
กลางแจง้พรอ้มตดิตงั หมูท่ี 6 

0 0 0 0 100 % 831,700 

      

เพือจา่ยเป็นคา่จดัซอืเครืองออกกาํลงักาย
กลางแจง้พรอ้มตดิตงัทีหมูบ่า้นผาสขุ หมูท่ ี6 
ประกอบด้วย 10 ชนิด ไดแ้ก ่สถานีดงึคานคู ่
1 ชุด,สถานีดนัอากาศคู ่1 ชุด,สถานีดนัราว
ยกตวัคู ่1 ชุด,สถานีบดิตวั 1 ชุด,สถานีแกวง่
ตวั 1 ชุด,สถานียืดขา 1 ชุด,สถานีมา้โยกคู ่1 
ชุด,สถานีซทิอพั 1 ชุด ,สถานีฝึกเดนิคู ่1 ชุด
,อปุกรณ์นวดหลงั 1 ชุด ตามรูปแบบรายการ
ทีเทศบาลกาํหนด 

0 0 0 514,320 -100 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 0 0 514,320     1,663,400 

รวมงบลงทุน 0 0 0 514,320     1,663,400 

รวมงานกฬีาและนนัทนาการ 439,890 233,730 345,560 814,320     1,858,400 

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน               

  งบดาํเนินงาน               



  คา่ใช้สอย               

    
รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ 

              

      
01.โครงการเมาลดิสมัพนัธ์ เทศบาลตาํบลรู
สะมแิล 

0 0 0 0 100 % 100,000 

      
02.โครงการเทศบาลตาํบลรูสะมแิล เยียม 
มสิยดิ สเุหรา่ ในเดือนรอมอฏอน 

0 0 0 0 100 % 150,000 

      
03.โครงการละศีลอด(บูกอปอซอ)เทศบาล
ตาํบลรูสะมแิล 

0 0 0 0 100 % 150,000 

      
04.โครงการสง่เสริม คณุธรรม จรยิธรรม 
ใหแ้กเ่ด็กและเยาวชน ตาํบลรูสะมแิล 

0 0 0 0 100 % 20,000 

      05.โครงการรอยยมิอดิลิฟิตรี 0 0 0 0 100 % 45,000 

      
06.โครงการสง่เสริมเอกลกัษณ์ วฒัธรรม
ของดีเมืองตานีรว่มงานกาชาด 

0 0 0 0 100 % 30,000 

      07.โครงการสง่เสริมวฒันธรรมท้องถนิ 0 0 0 0 100 % 53,000 

      
08.โครงการเขา้รว่มกจิกรรมตาดีกาสมัพนัธ์
อาํเภอเมืองปตัตานี 

0 0 0 0 100 % 50,000 

      
09.โครงการสง่เสริมและอนุรกัษ์ประเพณี
สงกรานต์ 

0 0 0 0 100 % 30,000 

      
10.โครงการสง่เสริมและอนุรกัษ์ประเพณีวนั
เขา้พรรษา 

0 0 0 0 100 % 20,000 

      
11.โครงการสง่เสริมและอนุรกัษ์ประเพณี
ลอยกระทง 

0 0 0 0 100 % 10,000 

      
12.โครงการสง่เสริมภูมปิญัญาทอ้งถนิการ
ทาํวา่วกระดาษ 

0 0 0 0 100 % 15,000 

      
13.โครงการสง่เสริมภูมปิญัญาทอ้งถนิ 
การละเลน่กลองยาว 

0 0 0 0 100 % 50,000 

      
โครงการจดักจิกรรมเนืองในวนัสาํคญัๆ 
เนืองในโอกาสตา่งๆเช่น วนัลอยกระทง วนั
เขา้พรรษา วนัสงกรานต์ ฯลฯ 

0 0 75,620 29,950 -100 % 0 

      

โครงการจดักจิกรรมประเพณีตา่งๆ และ
กจิกรรมเนืองในวนัสาํคญัๆ เนืองในโอกาส
ตา่งๆ เช่น วนัลอยกระทง วนัเขา้พรรษา วนั
สงกรานต์ ฯลฯ 

0 0 0 70,050 -100 % 0 

      โครงการจดังานเมาลดิสมัพนัธ์ 50,000 70,000 0 90,000 -100 % 0 

      
โครงการเทศบาลตาํบลรูสะมแิล เยียมมสัยดิ 
สเุหรา่ ในเดือน รอมฎอน ปี 2560 

0 0 149,500 150,000 -100 % 0 

      
โครงการเทศบาลเยียมมสัยดิ สเุหรา่ ในเดือน
รอมฎอน 

99,000 99,600 0 0 0 % 0 



      
โครงการบกุอปอซอ(ละศีลอด)ในเดือน
รอมฎอน ปี 2560 

0 0 150,000 150,000 -100 % 0 

      
โครงการละศีลอดในเดือนรอมฏอน (บกูอปอ
ซอ) 

100,000 100,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการสง่เสริมคณุธรรม จรยิธรรม 
สนบัสนุนการเผยแพร ่และจดักจิกรรมทาง
ศาสนา 

10,800 11,550 0 0 0 % 0 

      
โครงการสง่เสริมคณุธรรม จรยิธรรม 
สนบัสนุนการเผยแพร่และจดักจิกรรมทาง
ศาสนา 

0 0 14,150 50,000 -100 % 0 

      
โครงการสง่เสริมศลิปวฒันธรรมและภูมิ
ปญัญาทอ้งถนิ 

62,695 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการสนบัสนุนการจดักจิกรรมในโอกาส
หรือวนัสาํคญัตา่งๆ  

146,440 20,000 0 0 0 % 0 

      
เพือจา่ยตามโตรงการเมาลดิสมัพนัธ์ ปี 
2560 

0 0 99,985 0 0 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 468,935 301,150 489,255 540,000     723,000 

รวมงบดาํเนินงาน 468,935 301,150 489,255 540,000     723,000 

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน 468,935 301,150 489,255 540,000     723,000 

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 908,825 534,880 834,815 1,354,320     2,611,400 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา               

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืนฐาน               

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    คา่บาํรงุรกัษาและซอ่มแซม 0 0 0 0 100 % 500,000 

รวมคา่ใช้สอย 0 0 0 0     500,000 

รวมงบดาํเนินงาน 0 0 0 0     500,000 

  งบลงทุน               

  คา่ทีดนิและสิงกอ่สรา้ง               

    อาคารตา่ง ๆ               

      
01. โครงการกอ่สรา้งตลาดประชารฐั
เทศบาลตาํบลรูสะมแิล 

0 0 0 0 100 % 1,506,000 

      
02 โครงการกอ่สรา้งอาคารเอนกประสงค์
เทศบาลตาํบลรูสะมแิล 

0 0 0 0 100 % 4,517,000 

    คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปโภค               

      
01.โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. พรอ้มคู
ระบายนาํ คสล. ถนนพระยาเมือง             
ซอย 2 หมูท่ ี5 บา้นโคกมว่ง 

0 0 0 0 100 % 484,000 

      
02.โครงการกอ่สรา้งถนน คสล พรอ้มคู
ระบายนาํ คสล  ถนนหลงั มอ.ซอย 3  

0 0 0 0 100 % 1,518,000 



หมูท่ ี6 บา้นสวนสมเด็จ 

      

03.โครงการกอ่สรา้งถนน คสล พรอ้มคู
ระบายนาํ คสล. ถนนปากนาํ 
ซอย 23 แยกพูนสุวรรณ์  หมูท่ี 6 บา้นสวน
สมเด็จ 

0 0 0 0 100 % 903,000 

      
04.โครงการวางทอ่ระบายนํา คสล. พรอ้ม
บอ่พกั คสล.หน้าหมูบ่า้นเมอืงเอก   
ถนนจรูญสาํราญ หมูท่ี 1 บา้นรูสะมแิล 

0 0 0 0 100 % 132,000 

      
05.โครงการปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีตถนนหลงั มอ. ซอย 1 หมูท่ ี6 
บา้นสวนสมเด็จ 

0 0 0 0 100 % 313,000 

      
06.โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต ถนนจรญูสาํราญ ซอย 11 หมูท่ ี
1 บา้นรูสะมแิล 

0 0 0 0 100 % 783,000 

      
07.โครงการปรบัปรุงสนามกฬีา ตอ่เตมิรวั
สนามกฬีาและประตูเหล็กบานเลือน  
 หมูท่ ี2 บา้นบางปลาหมอ 

0 0 0 0 100 % 1,766,900 

รวมคา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 0 0 0 0     11,922,900 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0     11,922,900 

รวมงานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืนฐาน 0 0 0 0     12,422,900 

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0     12,422,900 

แผนงานการเกษตร               

งานสง่เสริมการเกษตร               

  งบดาํเนินงาน               

  คา่วสัดุ               

    วสัดุการเกษตร 0 5,740 99,925 50,000 0 % 50,000 

รวมคา่วสัดุ 0 5,740 99,925 50,000     50,000 

รวมงบดาํเนินงาน 0 5,740 99,925 50,000     50,000 

รวมงานสง่เสรมิการเกษตร 0 5,740 99,925 50,000     50,000 

งานอนุรกัษ์แหลง่นําและป่าไม ้               

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    
รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ 

              

      โครงการขุดลอกค ูคลอง แหลง่นํา 0 0 0 0 100 % 825,000 

      โครงการคลองสวย นําใส แหลง่นํา 0 0 0 0 100 % 200,000 

      
โครงการสง่เสริมปรบัปรุง แกไ้ข อนุรกัษ์ 
ฟืนฟูสงิแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิ

29,400 20,000 0 20,000 -100 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 29,400 20,000 0 20,000     1,025,000 



รวมงบดาํเนินงาน 29,400 20,000 0 20,000     1,025,000 

รวมงานอนุรกัษ์แหล่งนาํและป่าไม ้ 29,400 20,000 0 20,000     1,025,000 

รวมแผนงานการเกษตร 29,400 25,740 99,925 70,000     1,075,000 

แผนงานการพาณิชย์               

งานกจิการประปา               

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    
รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ 

              

      
(2) คา่ใช้จา่ยตามโครงการพฒันาระบบ
บริหารจดัการใหบ้ริการนาํประปา 

35,170 41,840 0 0 0 % 0 

      
คา่ใช้จา่ยตามโครงการพฒันาระบบบรหิาร
จดัการใหบ้รกิารนําประปา 

0 0 29,960 50,000 0 % 50,000 

    คา่บาํรงุรกัษาและซอ่มแซม 0 0 0 100,000 0 % 100,000 

รวมคา่ใช้สอย 35,170 41,840 29,960 150,000     150,000 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุอนื 415,478 409,444 390,962 650,000 -53.85 % 300,000 

รวมคา่วสัดุ 415,478 409,444 390,962 650,000     300,000 

  คา่สาธารณูปโภค               

    คา่ไฟฟ้า 660,096.69 725,506.39 752,003.57 900,000 -11.11 % 800,000 

    คา่นําประปา คา่นําบาดาล 425,439.26 399,580.8 308,407.15 550,000 -36.36 % 350,000 

รวมคา่สาธารณูปโภค 1,085,535.95 1,125,087.19 1,060,410.72 1,450,000     1,150,000 

รวมงบดาํเนินงาน 1,536,183.95 1,576,371.19 1,481,332.72 2,250,000     1,600,000 

รวมงานกจิการประปา 1,536,183.95 1,576,371.19 1,481,332.72 2,250,000     1,600,000 

รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,536,183.95 1,576,371.19 1,481,332.72 2,250,000     1,600,000 

แผนงานงบกลาง               

งบกลาง               

  งบกลาง               

  งบกลาง               

    คา่ชําระหนีเงินตน้ 700,000 700,000 700,000 700,000 0 % 700,000 

    คา่ชําระดอกเบยี 310,140.81 275,476.97 242,820.27 280,000 -10.71 % 250,000 

    เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 488,373 481,873 496,018 500,000 0 % 500,000 

    
เงนิช่วยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ
โครงการอืน 

29,680 899,800 383,000 530,000 -56.6 % 230,000 

    เบยียงัชีพผูส้งูอายุ 0 0 7,971,900 8,250,000 17.58 % 9,700,000 

    เบยียงัชีพคนพิการ 0 0 2,277,600 2,630,000 54.37 % 4,060,000 

    เบยียงัชีพผูป่้วยเอดส์ 18,000 18,000 13,000 15,000 100 % 30,000 



    สาํรองจา่ย 1,516,845 1,185,000 673,180 2,947,018 -40.79 % 1,744,908 

    รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 448,205 864,710 481,000 531,518 -100 % 0 

      คา่กระแสไฟฟ้าสาธารณะทีเกนิสทิธ ิ 0 0 0 0 100 % 50,000 

      คา่บาํรุงสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย 0 0 0 0 100 % 75,000 

      เงนิสมทบกองทุน (สปสช.) ตาํบลรูสะมแิล 0 0 0 0 100 % 439,132 

    
เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถนิ (กบท.) 

808,058.5 854,000 873,000 950,000 6.63 % 1,013,000 

    เงนิช่วยคา่ครองชีพผูร้บับาํนาญ (ชคบ.) 0 9,670.2 9,670.2 10,000 0 % 10,000 

รวมงบกลาง 4,319,302.31 5,288,530.17 14,121,188.47 17,343,536     18,802,040 

รวมงบกลาง 4,319,302.31 5,288,530.17 14,121,188.47 17,343,536.14     18,802,040 

รวมงบกลาง 4,319,302.31 5,288,530.17 14,121,188.47 17,343,536.14     18,802,040 

รวมแผนงานงบกลาง 4,319,302.31 5,288,530.17 14,121,188.47 17,343,536.14     18,802,040 
รวมทุกแผนงาน 65,830,335.06 67,944,837.18 93,167,939.37 114,000,000     114,000,000 



 

รวม
รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

ประจาํ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตํา บลรูสะมิแล

อํา เภอ เมืองปัตตานี   จงัหวดัปัตตานี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทวัไป

เงินเดือนนายก/รองนายก 500,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นเงินค่าเงินเดือนให้กบันายกเทศมนตรี 
เดือละ 28,800 บาท และรองนายกเทศมนตรี จาํนวน 2 คน 
เดือนละ 15,840 บาท จาํนวน 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล   เลขานุการนายกเทศมนตรี   ทีปรึกษา
นายกเทศมนตร ีและการจ่ายเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2557     
      

จดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทวัไป แยกเป็น

งบบุคลากร 8,119,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,250,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 100,000 บาท

เงินค่าตอบแทนประจาํตําแหน่งนายก/รองนายก 100,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาํตําแหน่งให้กบั
นายกเทศมนตร ีเดือนละ 6,000 บาท  และรอง
นายกเทศมนตร ี2 คน เดือละ 4,500 บาท  จาํนวน12 เดือน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของ
นายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายก เทศมนตร ีทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบีย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2557          
      

บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทงัสิน 114,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง  หมวดภาษี

แผนงานบริหารงานทวัไป
งานบริหารทวัไป 16,692,570 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กบันายกเทศมนตรี 
เดือนละ 6,000 บาท และรองนายก เทศมนตรี  จาํนวน 2 
คน เดือนละ 4,500 บาท จาํนวน 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก เทศมนตร ี    
 ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบบัที 2)  พ.ศ. 2557               



 

 

 

จาํนวน

จาํนวน

รวม

จาํนวน

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทงัเงินปรบัปรุงเงินเดือนให้กบั
พนกังานเทศบาล ตําแหน่ง ปลดัเทศบาล,รองปลดัเทศบาล, 
หวัหน้าสํานกัปลดัเทศบาล, หวัหน้าฝ่ายอํานวยการ,             
 นกัทรพัยากรบุคคล , นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน , นิติ
กร , นกัพฒันาชุมชน , นกัจดัการงานทวัไป ,นกัจดัการงาน
ทะเบียนและบตัร,เจ้าพนกังานธุรการ,เจ้าพนกังานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั , เจ้าพนกังานเทศกิจ, และเจ้า
พนกังานพฒันาชุมชน  จาํนวน 12 เดือน     
     

3,500,000 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กบัสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล ตําแหน่งประธานสภาฯ เดือนละ 15,840 
บาท ตําแหน่งรองประธานสภาฯเดือนละ 12,960 บาท และ
ตําแหน่งสมาชิกสภาฯเดือนละ 10,080 บาท จาํนวน 12 
เดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายก เทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี     ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
เบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2557     

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กบัเลขานุการ
นายกเทศมนตรี  เดือนละ 10,080 บาท จาํนวน 12 เดือน 
ค่าตอบแทนรายเดือนให้กบัทีปรึกษานายกเทศมนตรีเดือน
ละ 7,200 บาท จาํนวน12เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ี     
 ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบบัที 2)  พ.ศ. 2557         

เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ ) 5,869,060 บาท

เงินเดือนพนกังาน



 

 

 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

เพอืจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษอืนๆ 
นอกเหนือจากเงินเดือนให้พนกังานจ้างตามภารกิจ และ
พนกังานจ้างทวัไป ได้แก ่ เงินเพมิค่าครองชีพชวัคราว 
(พ.ช.ค.), เงินสวสัดิการสําหรบัผู้ปฏิบติังานประจาํสํานกังาน
พนืทีพิเศษ (สปพ.), เงินค่าตอบแทนพิเศษให้กบั  พนกังาน
จ้างตามประกาศ  ก.ท.จ. จงัหวดัปัตตานี, และเงินเพมิพิเศษ
อืนตามทีระเบียบกฎหมายกาํหนด  จาํนวน 12 เดือน     
     

เพอืจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนกังานจ้างตาม
ภารกิจ และ
พนกังานจ้างทวัไป ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ, ผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีบนัทึกข้อมูล, ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพฒันาชุมชน 
พนกังานขบัรถยนต์ , พนกังานขบัรถดบัเพลิง , ยาม, 
นกัการภารโรง   จาํนวน 12 เดือน       

เงินเพมิต่าง ๆของพนกังานจ้าง 450,420 บาท

เพอืจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษอืนๆ
นอกเหนือจากเงินเดือนให้พนกังานเทศบาล ได้แก ่เงิน
ประจาํตําแหน่งของพนกังานส่วน
ท้องถิน ตามทีระเบียบกฎหมายกาํหนด   จาํนวน 12 เดือน   
  

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 1,148,640 บาท

เพอืจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษอืนๆ   
นอกเหนือจากเงินเดือนให้พนกังานเทศบาลได้แก่ เงินเพมิ
ค่าครองชีพ ชวัคราว(พ.ช.ค.), 
เงินเพมิพิเศษสําหรบัการสู้รบ (พสร.), เงินเพมิสําหรบั
คุณวุฒิที ก.พ. หรือ ก.ท.รบัรองฯ,เงินเพมิพิเศษสําหรบั
ตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ(นิติกร) (พ.ต.ก.), เงินสวสัดิการ
สําหรบัผู้ปฏิบตัิงานประจาํสํานกังานพืนทีพิเศษ (สปพ.) และ
เงินเพมิพิเศษอืนตามทีระเบียบกฎหมายกาํหนด จาํนวน 12 
เดือน     

เงินประจาํตําแหน่ง 270,000 บาท

เงินเพมิต่าง ๆ ของพนกังาน 500,000 บาท



 

 

 

 

รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กบัพนกังาน
เทศบาล และนายกเทศมนตรี ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ฯ         

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กบัพนกังานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ   จาํนวน 12 เดือน     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ให้กบัพนกังานเทศบาล พนกังานจ้างตามภารกิจ และ
พนกังานจ้างทวัไป  จาํนวน 12 เดือน     
     

ค่าเช่าบ้าน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินรางวลั ให้กบัผู้ปฏิบติัราชการอนั
เป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลรูสะมิแล เช่น เจ้าหน้าที
ตํารวจ กรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงาน วิทยากร และ
เจ้าหน้าทีดําเนินการสอบ ตามมติ ก.ท. ครงัที 4/2546 เมือ
วนัที 25 เมษายน 2546 หรือเบิกจ่ายตามทีระเบียบกาํหนด 
จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรบัพนกังาน
เทศบาล พนกังานจ้างตามภารกิจ และพนกังานจ้างทวัไป 
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวลัประจาํปี) ตามประกาศ
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัปัตตานี (ก.ท.จ.
ปัตตานี) เรือง หลกัเกณฑ์ เงอืนไข และวิธีการกาํหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงิน
รางวลัประจาํปี สําหรบัพนกังานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนกังานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วนัที 7
เมษายน 2558,   และจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรบั
ผู้ปฏิบติังานหรือผู้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั เช่น 
สมาชิก อปพร.หรือหน่วยกู้ชีพกู้ภยัตําบลรูสะมิแล เป็นต้น  
เมือมีคําสงัให้ปฏิบติัหน้าที ตามหนงัสือกระทรวง มหาดไทย 
ด่วนมากที มท 0808.2/ว 4072 ลงวนัที 15 กรกฎาคม 
2559 เรือง ซกัซ้อมแนวทางการจดัทํางบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิ ฯลฯ    

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 100,000 บาท

ค่าตอบแทน 952,610 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

462,610 บาท

งบดํา เนินงาน 8,225,510 บาท



 

 

รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

1. ค่าใช้จ่ายในพิธีต่างๆ    ตงัไว้   10,000  บาท
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ , ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสาร ,  ค่ารบัวารสาร หนงัสือพิมพ์ต่างๆ , 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการอบรมและ
สมัมนา  , ค่าจดัทําป้ายโฆษณา , จดัทําวารสาร เอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ , ค่าจ้างทําของ ,  จ้างอดัรูป ค่าล้างฟิล์ม , ค่า
จดัทําเบียประกนัภยัฯให้กบัรถยนต์ส่วนกลาง หรือรถประจาํ
ตําแหน่ง , ค่าจดัทําประกนัชีวิตให้กบัพนกังานจ้างเทศบาล  
พนกังานจ้างตามภารกิจ พนกังานจ้างทวัไป , ค่าจ้าง
แรงงานในการปฏิบติังานต่าง ๆ เป็นครงัคราว , ค่าใช้จ่าย
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา , ค่าใช้จ่ายในการติดตงั
โทรศพัท์ระบบ  Internet , ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง และ
ค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีจาํเป็นและเป็นประโยชน์กบัเทศบาล  

รายจ่ายเกยีวกบัการรบัรองและพิธีการ 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครอืงถ่ายเอกสารสําหรบัใช้ในสํานกังาน 

04 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีรกัษาความ
ปลอดภยั จาํนวน 2 คน   ค่าจ้างเดือนละ 19,000 บาท  
จาํนวน 12 เดือน

03 ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จาํนวน 7 อตัรา  
ค่าจ้างเดือนละ  9,000 บาท   จาํนวน 12 เดือน 

02 ค่าจ้างเหมาบริการรกัษาความปลอดภยั 456,000 บาท

รายจ่ายเพอืให้ได้มาซึงบริการ
01 ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน 756,000 บาท

ค่าใช้สอย 5,122,900 บาท



 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน03. โครงการจดัทําการผลิตสือแนะนําองค์กรเพือเผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธ์ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจดัทําการผลิต  สือแนะนําองค์กรเพือ
เผยแพร่และ       ประชาสมัพนัธ์ของเทศบาลตําบล  รูสะมิ
แล ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และที
แก้ไขเพมิเติมถึง (ฉบบัที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 เทศบาลตําบลรูสะ
มิแล หน้าที 41 ลาํดบัที 10

02. โครงการจดัทําแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์สถานทีท่องเทียว
ตําบลรูสะมิแล

100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจดัทําแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์สถานที
ท่องเทียวตําบล
รูสะมิแล
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และที
แก้ไขเพมิเติมถึง (ฉบบัที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 เทศบาลตําบลรูสะ
มิแล  หน้าที 40 ลาํดบัที 10

01. โครงการจดัทําคู่มือสําหรบัประชาชนของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล  ตาม พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจดัทําคู่มือสําหรบัประชาชนของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล    
ตาม พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ     
พ.ศ.2558
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และที
แก้ไขเพมิเติมถึง (ฉบบัที 13) พ.ศ. 2552
- พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ
พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 เทศบาลตําบลรูสะ
มิแล  หน้าที  40  
ลาํดบัที  9



จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน07. โครงการค่ายเยาวชนรกัประชาธิปไตยสร้างสงัคมเป็นสุข 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่ายเยาวชน
รกัประชาธิปไตยสร้างสงัคมเป็นสุข  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย   ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครอืงดมื ค่าของที
ระลึก ค่าวสัดุอุปกรณ์ในโครงการ ค่าป้ายไวนิล และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล 
หน้าที  39  ลาํดบัที 8

06. โครงการกิจกรรมจิตอาสารูสะมิแล 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจดัโครงการกิจกรรมจิตอาสารูสะมิแลโดยมี
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม และ เปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล  
หน้าที 42  ลาํดบัที 11

05. ค่าจดัทํารายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล

182,400 บาท

- เพือเป็นค่าจดัทํารายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี 
จาํนวน 3,800 เล่มๆละ 48 บาท เป็นเงิน 182,400 บาท
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/ 2561 หน้าที 36 ลาํดบั
ที 5

04. ค่าจดัทําปฏิทินประจาํปี  แบบตงัโต๊ะและแบบแขวน 238,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจดัทําปฏิทิน แบบแขวน จาํนวน 3,500 ชุดๆ
ละ 48 บาท เป็นเงิน 168,000 บาท  แบบตงัโต๊ะ  จาํนวน  
1,000 เล่มๆ 70.50 บาท เป็นเงิน  70,500 บาท  รวมเป็น
เงินทงัสิน 238,500 บาท
-เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 
เทศบาลตําบลรูสะมิแล  เพิมเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 
1/2561 ประจาํปีงบประมาณ 2561 หน้าที  36  ลาํดบัที 4



 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวนโครงการจดังานวนัท้องถนิไทย 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการวนัท้องถนิไทยโดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
          1.ค่าอาหารว่างและเครืองดืมในวนัฝึกอบรม 
          2. ค่าอาหารกลางวนั  
          3. ค่าป้ายไวนิล 
          4. ค่าใช้จ่ายอืนๆ 
เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพมิเติม  
 ฉบบัที 13  พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
เทศบาลตําบลรูสะมิแล หน้าที  195  ลาํดบัที 1

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมบุคลากร 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจกัร  ให้กบัสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร
เทศบาล  บุคลากรเทศบาล และผู้ทีเกยีวข้อง  ทีมีสิทธิเบิกเงิน
ได้ตามระเบียบฯ  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าทีพกั  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน     ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ  เป็นต้น

08. โครงการคาราวานร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอรปัชนั 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคาราวานร่วม
ใจต่อต้านการทุจริตคอรปัชนั  โดยมีค่าใช้จ่าย  
ประกอบด้วย  ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ใน
โครงการ ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 เทศบาลตําบลรูสะ
มิแล  หน้าที 38 ลาํดบัที 7



 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวนโครงการทศันศึกษาดูงานภายใน ภายนอกประเทศและพืนที 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพอืศึกษาดู
งานทงัในและต่างประเทศและพืนทีอืนๆ ของผู้บริหาร
ท้องถนิ สมาชิกสภา เทศบาล พนกังานเทศบาล พนกังานจ้าง
ตามภารกิจ พนกังานจ้างทวัไป ผู้นําชุมชน ตวัแทนชุมชน  
หรือเป็นการร่วมบูรณาการกบัองค์กรปกครองส่วนท้องอืน
โดยมีค่าใช้ต่างๆ 
เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม  
 ฉบบัที 13  พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 192  ลาํดบัที 1

โครงการตามนโยบายรฐับาล เช่น โครงการไทยนิยมยงัยืน,
สุขภาพถ้วนหน้า,ชุมชนพอเพยีง,จงัหวดัสะอาดฯลฯ

100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการตามนโยบายรฐับาล
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดัโครงการ เช่น โครงการไทยนิยม
ยงัยืน,สุขภาพถ้วนหน้า,ชุมชนพอเพียง,จงัหวดัสะอาดฯลฯ  
เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม  
ฉบบัที 13 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 32  ลาํดบัที 1

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร รชักาลที 10 และพระบรมวงศานุ
วงศ์

50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจดัโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั
รชักาลที 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ 
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม 
ฉบบัที 13  พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)    
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครงั
ที 1/2561 หน้าที 35  ลาํดบัที 3



 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวนเลือกตงัสมาชิกสภาท้องถินและผู้บริหารท้องถนิเทศบาลตําบล
รูสะมิแล

1,500,000 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตกัสมาชิกสภาท้องถินและผู้บริหาร
ท้องถิน
โดยมีค่าใช้จ่ายในการเลือกตงั เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล 
พ.ศ.2496 
และทีแก้ไขเพมิเติม ฉบบัที 13 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)      
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เปลยีนแปลง ครงัที 1/2561     
หน้าที  34 ลาํดบัที  2

โครงการอบรมเพือพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานของ
พนกังานเทศบาล และพนกังานจ้าง ประจาํปีงบประมาณ 2562

50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการอบรมเพือพฒันา
ศกัยภาพการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล และพนกังาน
จ้างประจาํปีงบประมาณ 2562  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าอาหาร สําหรบัวิทยากร และผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครอืงดืม  ค่าอาหาร  ค่าเช่า
สถานทีจดัฝึกอบรม ค่าวสัด ุเครืองเขียน อุปกรณ์ ทีใช้ในการ
ฝึกอบรม ค่าวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  **หมายเหตุ** ค่าใช้จ่ายทงัหมด
สามารถถวัเฉลีย
จ่ายได้ทุกรายการ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
เพิมเติม และเปลยีนแปลง ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
หน้าที 33  ลาํดบัที 1

โครงการส่งเสริมการจดักิจกรรมตามโครงการพระราชดําริ 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการส่งเสริมการจดั
กิจกรรมตามโครงการพระราชดําริ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ประกอบด้วย
          1. ค่าอาหารว่างและเครอืงดืม
          2. อาหารกลางวนั
          3. ค่าป้ายไวนิล
          4. ค่าวิทยากร
          5. ค่าใช้จ่ายอืนๆ  
เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล  พ.ศ.2496  และทีแก้ไขเพมิเติม
ฉบบัที 13 พ.ศ. 2552
เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
หน้าที 194  ลาํดบัที 4



 

จาํนวน

รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

เพอืจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครวัทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุ
คงทน วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่
เช่น ค่าสิงของเครืองใช้สําหรบัการอุปโภคบริโภคต่างๆ  ชุด
แก้วกาแฟ แก้วนํา จานรอง จาน ชามช้อน แปรงถูพืน ไม้
กวาด ไม้ถูพืน สบู่ ผงซกัฟอก นํายาดบักลิน นํายาทําความ
สะอาด กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง เป็นต้น ฯลฯ     

เพอืจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุ
คงทน วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่
เช่น ไมโครโฟน ขาตงัไมโครโฟน สายอากาศ ดอกลาํโพง 
จานรบัสญัญาณดาวเทียม เป็นต้น ฯลฯ     
     

วสัดุงานบ้านงานครวั 30,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าวสัดุสํานกังานทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุคงทน 
วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่เช่น 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ธงต่างๆ ผ้า
ประดบั 
แผ่นป้าย เครอืงเย็บกระดาษ เก้าอีพลาสติก ตรายาง นาํดืม
สําหรบับริการประชาชนในสํานกังาน เป็นต้น ฯลฯ     

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 บาท

ค่าวสัดุ 970,000 บาท

วสัดุสํานกังาน 300,000 บาท

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 100,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์  ของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล  (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรกัษา
เพอืให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
- เพอืจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรกัษาทรพัย์สินเพอืให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามดงัน ี
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน                  
   ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที 9 มิถุนายน 
2558  เรือง การปรบัปรุงหลกัการจาํแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 
3523 ลงวนัที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลกัเกณฑ์และ
อตัราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีในลกัษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
(สํานกังานปลดั)



 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

รวม

จาํนวนค่าไฟฟ้า 900,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรบัสํานกังานเทศบาลตําบลรูสะมิ
แล และค่าไฟฟ้า ทีเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ จาํนวน 12 เดือน     
     

เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุอืนๆ ทงัทีเป็นวสัดุคงทน วสัดุสินเปลือง 
และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น วสัดุทีใช้ในการ
พฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของฝ่ายป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัเทศบาลตําบลรูสะมิแล เช่น สาย
ดบัเพลิง ถุงมือ หมวก รองเท้า ชุดเครอืงแต่งกายผจญเพลิง 
เสือชูชีพ และวสัดุอืนๆทีจาํเป็นในการปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ฯลฯ     
     

ค่าสาธารณูปโภค 1,180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุคงทน 
วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น 
เครืองบนัทึกข้อมูล แผ่นบนัทึกข้อมูลโปรแกรมต่างๆ หมึก
พิมพ์เครืองปรนิเตอร ์ และวสัดุอืนๆทีเกยีวข้องกบั
คอมพิวเตอร ์    
     

วสัดุอืน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือนาํมนัเชือเพลิงและนํามนัหล่อลนื 
ได้แก ่นํามนัเบนซิน นํามนัดีเซล นํามนัเครอืง ฯลฯ สําหรบั
ยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบติังานของเทศบาล     
     

วสัดุคอมพิวเตอร์ 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งทุกชนิด ทงัทีเป็น
วสัดุคงทน วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล ่เช่น ค่าจดัซือยางนอก ยางใน หวัเทียน แบตเตอรี ไข
ควง ประแจ ฟิล์มกรองแสง และอุปกรณ์อืนๆของ 
รถจกัรยานยนต์ รถยนต์  และยานพาหนะทุกชนิด     

วสัดุเชือเพลิงและหล่อลนื 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุคงทน วสัดุ
สินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้
ต่างๆ จอบ เลอืย สี ขวาน ตะปู เทปวดัระยะ อิฐ กระเบือง ปูน 
เป็นต้น ฯลฯ     

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 บาท

วสัดุก่อสร้าง 40,000 บาท



 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

รวม

รวม

จาํนวน

จาํนวน

เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือเก้าอีทํางาน  สําหรบัสมาชิกสภา,
เลขานุการนายก,เลขานุการสภา,เจ้าหน้าทีสภา ขนาดความ
สูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 59 ซม. กว้างไม่
น้อยกว่า  57 ซม. จาํนวน 13 ตวั ตวัละ 1,700 บาท
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพมิเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561  ของเทศบาลตําบล 
     รูสะมิแล  หน้าที 112  ลาํดบัที 5   

- เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือเก้าอีขาเหล็กเบาะหนงั จาํนวน 50 
ตวัๆ ละ 600.- บาท
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพมิเติม/เปลยีนแปลง ครงัที 
1/61 หน้าที  95  ลาํดบัที 5

ค่าจดัซือเก้าอีทํางานชํานาญการ 22,100 บาท

ครุภณัฑ์สํานกังาน
ค่าจดัซือเก้าอีขาเหล็กเบาะหนงั 30,000 บาท

งบลงทุน 325,000 บาท

ค่าครุภ ัณฑ์ 325,000 บาท

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 80,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ตตําบล, ค่าเช่าพนืทีและค่าออกแบบเว็บไซด์ ค่า
ติดตงัจานดาวเทียมมหาดไทยชาแนล ฯลฯ จาํนวน 12 
เดือน     

ค่าบริการไปรษณีย์ 120,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณติั ค่าดวงตราไปรษณีย ์    
   ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ์และค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  เป็น
ต้น     

ค่าบริการโทรศพัท์ 80,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศพัท์สํานกังาน 
โทรศพัท์เคลือนที 
ค่าส่งเอกสาร (FAX) สําหรบัสํานกังานเทศบาลตําบลรูสะมิ



 

 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

- เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือเครอืงพิมพ์ดีดธรรมดา ขนาด 18 นวิ 
จาํนวน 1 เครอืง 
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลตําบล
รูสะมิแล เพมิเติมหรือเปลียนแปลง ครงัที 1/2561  หน้าที  
95 ลาํดบัที 4 

- เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือเครอืงดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จาํนวน 
1 เครอืง  
- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
เพมิเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/61 เทศบาลตําบลรูสะมิ
แล  หน้าที 96 ลาํดบั 6

จดัซือเครอืงพิมพ์ดีดธรรมดา 19,000 บาท

- เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือเก้าอีนงัสําหรบัประชุม ขนาดไม่น้อย
กว่า 40 x 50 x 80 ซม. จาํนวน 20 ตวั ตวัละ 1,400 บาท
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพมิเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 เทศบาลตําบลรูสะ
มิแล  หน้าที  113   
ลาํดบัที  6

จดัซือเครอืงดูดฝุ่น 15,000 บาท

- เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือโต๊ะทํางานสําหรบัสมาชิกสภา,
เลขานุการนายก,เลขานุการสภา,เจ้าหน้าทีสภา ขนาดไม่
น้อยกว่า 120 x 60 x 75 ซม. จาํนวน 13 ตวั ตวัละ 
3,800 บาท
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพมิเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล หน้าที 112 
ลาํดบัที 4

จดัซือครุภณัฑ์เก้าอีนงัประชุมสภา 28,000 บาท

ค่าจดัซือโต๊ะทํางานชํานาญการ 49,400 บาท



 

จาํนวน

จาํนวน

- เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือเหล็ก แบบ 2 บาน ( มาตรฐาน 
มอก.) จาํนวน 8 ตู้   เป็นเงิน  44,000 บาท   แยกออกเป็น
 1. งานบริหารงานทวัไป   จาํนวน  2  ตู้
- เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ราคาตามมาตรฐานบญัชีครุภณัฑ์
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล  หน้าที  95  
ลาํดบัที  3
        2. งานพฒันชุมชน/งานส่งเสริมอาชีพ   จาํนวน  4  ตู้
- เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ราคาตามมาตรฐานบญัชีครุภณัฑ์
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล  หน้าที  98  
ลาํดบัที  11
        3. งานกิจการสภาฯ  จาํนวน  2  ตู้
- เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ราคาตามมาตรฐานบญัชีครุภณัฑ์
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล  หน้าที  111  
ลาํดบัที  3

- เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือชุดโซฟา  หนงัเทียมขาเหล็ก จาํนวน 
1 ชุด 
ประกอบด้วย
      1. โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 60 x 40 ซม. จาํนวน 
1 ตวั 
ราคา  3,500 บาท 
      2. เก้าอี จาํนวน 3 ตวั ประกอบด้วย
           - เก้าอี ขนาดไม่น้อยกว่า 170 x 70 x 80 ซม. 
จาํนวน 1 ตวั
           - เก้าอี ขนาดไม่น้อยกว่า 130 x 70 x 80 ซม. 
จาํนวน 1 ตวั
           - เก้าอี ขนาดไม่น้อยกว่า 70 x 70 x 80 ซม. 
จาํนวน 1 ตวั
ราคารวม 21,500 บาท 
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561  ของเทศบาลตําบล
รูสะมิแล   หน้าที 113
ลาํดบัที 7

จดัซือตู้เหล็ก 44,000 บาท

จดัซือชุดโซฟาหนงัเทียมขาเหล็ก 25,000 บาท



 

 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน
- เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองทํานําร้อน-นาํเย็น  แบบตงัพนื 
จาํนวน  2  ก๊อก  จาํนวน 1 เครือง  (งานกิจการสภาฯ)
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561  ของเทศบาลตําบล
รูสะมิแล   หน้าที  114  ลาํดบัที  8

ครุภณัฑ์งานบ้านงานครวั

จดัซือเครอืงทํานําร้อน-นาํเย็น 7,000 บาท

จดัซือจอรบัภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 22,000 บาท
- เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือจอรบัภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุม  ไม่ตํากว่า 150 นิว จาํนวน 1เครืองๆ ละ 
22,000 บาท 
- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/61 เทศบาลตําบลรูสะมิ
แล หน้าที 101  ลาํดบัที 7

จดัซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 19,300 บาท

-เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล  จาํนวน 1 เครือง ๆละ 
19,300.-
-เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
-เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล  หน้าที 96 
ลาํดบัที 7

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่



 

 

 

จาํนว
น

เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพมิเตมิและเปลยีนแปลง ครงัที 
1/2561 ของเทศบาลตาํบลรสูะมแิล หนา้ท ี 94 
ลาํดบัท ี 1 

-เพอืจา่ยเป็นคา่จดัซอืเครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สาํหรบังานประมวลผล 
 พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารทีมลีขิสิทธถูิกตอ้งตามกฎหมาย 
 จาํนวน 1 ชุด โดยมคีณุลกัษณะดงันี
-มหีนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 2 แกนหลกั (2 core) 
 จาํนวน 1 หนว่ย โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนงึ หรอืดกีวา่ ดงัน ี
1) ในกรณทีมีหีนว่ยความจาํ แบบ Cache  Memory ขนาดไมน่อ้ย
  กวา่ 2 MB ตอ้งมคีวามเรว็สญัญาณนาฬกิาพนืฐานไมน่อ้ยกวา่ 
  3.0 GHz   และมหีนว่ยประมวลผลดา้น กราฟิก (Graphics 
  Processing Unit) ไมน่อ้ยกวา่ 8 แกน หรอื 
2) ในกรณทีมีหีนว่ย ความจาํแบบ Cache  Memory ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 
  3 MB ตอ้งมคีวามเรว็สญัญาณนาฬกิาพนืฐานไมน่อ้ย  กวา่ 2.5 GHz
  และมเีทคโนโลยเีพมิสญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณทีตีอ้งใช้ความสามารถ
  ในการประมวลผลสูง 
–  มหีน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนดิ DDR4 หรอื ดกีวา่ ขนาดไมน้่อย
  กวา่ 8 GB 
–  มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ขนาด ความจไุมน้่อยกวา่ 1 TB 
  จาํนวน 1 หนว่ย หรอื ชนดิ Solid State Disk ขนาดความจไุมน้่อย
  กวา่ 120 GB จาํนวน 1 หนว่ย 
–  มจีอภาพทรีองรบั ความละเอยีดไมน่อ้ยกวา่ 1,366 x 768 Pixel 
  และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 12 นิว 
–  มDีVD-RW หรอืดกีวา่ แบบตดิตงัภายใน (Internal) หรอืภายนอก
  (External)  จาํนวน  1 หน่วย 
–  มช่ีองเชือมตอ่ระบบ เครอืขา่ย (Network  Interface) แบบ10/ 
   100/1000 Base-T หรอืดกีวา่ จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ช่อง
–  มช่ีองเชือมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ไมน่อ้ยกวา่ 
   3 ช่อง
–  มมีช่ีองเชือมตอ่แบบ HDMI หรอื VGA จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ช่อง 
–  สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้
  เป็นอยา่งน้อย
– ราคาตามมาตรฐานกระทรวงดจิลิทลัเพอืเศรษฐกิจและสงัคม 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจดัซือเครอืงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรบังาน
ประมวลผล

26,000 บาท



 

 

 

จาํนวน
-เพือจ่ายเป็นคา่จดัซอืเครืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier,Scanner และ 
FAX ภายในเครืองเดยีวกนั จํานวน 1 เครือง โดยมีคณุลกัษณะพนืฐาน ดงันี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ 
FAX ภายในเครืองเดยีวกนั - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 
1200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาํไม่น้อยกว่า 34 หน้าตอ่นาท(ีppm) 
หรือ 15 ภาพตอ่นาท ี(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าตอ่นาที(ppm) หรือ 10 
ภาพตอ่นาท(ีipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดาํ-ส)ี ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั(ิAuto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารไดท้งัสีและขาวดาํ 
- สามารถทาํสาํนําไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า 99 สาํเนา
- สามารถย่อและขยายได2้5 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์ 
- มีช่องเชือมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดกีว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผา่นเครือขา่ยไรส้าย (Wi-Fi) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 100 แผน่ 
- สามารถใช้ไดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเตมิและ
เปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตาํบลรูสะมิแล หน้าท ี 94 
ลําดบัที  2

ค่าจดัซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 8,200 บาท



 

 

จาํนวน

รวม
รวม

จาํนวน
เพอือุดหนุนศูนย์ปฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. ในเขตพนืทีอําเภอเมืองปัตตาน(ีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปะกาฮารงั)  เป็นหน่วยงานการบริหารส่วน
ท้องถินทีเป็นเจ้าภาพเป็นผู้ดําเนินการจดัหาแทน  เป็นไป
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/   
ว 3616 ลงวนัที 24 มิถุนายน  2559  และหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791  ลง
วนัที  3  เมษายน  2560
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิสีปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564)   เพมิเติมและเปลยีนแปลง ของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล  อหน้าที  86  ลาํดบัที  1

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
01. เงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 23,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 23,000 บาท
เงินอุดหนุน 23,000 บาท

ค่าจดัซือเครอืงพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี  แบบ 
Network

10,000 บาท

- เพอืจ่ายเป็นค่าเครอืงพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี
แบบ Network(งานนโยบายและแผน) คุณลกัษณะพืนฐาน 
          - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 
dpi – มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 
หน้าต่อนาที(ppm) 
          - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที(ppm) 
          - สามารถพิมพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมติัได้ - มี
หน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
          - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จาํนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
          - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จาํนวนไม่
น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย 
(Wi-Fi) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
          - สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ 
Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์MDES
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพมิเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล  หน้าที  98 
ลาํดบัที 10



 

รวม
รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวนเงินเพมิต่าง ๆของพนกังานจ้าง 245,760 บาท

เพอืจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษอืนๆ 
นอกเหนือจากเงินเดือนให้พนกังานจ้างตามภารกิจ และ
พนกังานจ้างทวัไป ได้แก ่เงินเพมิค่าครองชีพชวัคราว 
(พ.ช.ค.), เงินสวสัดิการสําหรบัผู้ปฏิบติังานประจาํสํานกังาน
พนืทีพิเศษ (สปพ.), เงินค่าตอบแทนพิเศษให้กบัพนกังาน
จ้างตามประกาศ ก.ท.จ. จงัหวดัปัตตานี, และเงินเพมิพิเศษ
อืนตามทีระเบียบกฎหมายกาํหนด จาํนวน 12 เดือน     
     

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 631,920 บาท
เพอืจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กบัพนกังานจ้าง
ตามภารกิจ และพนกังานจ้างทวัไป ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที
การเงินและบญัชี 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจดัเก็บรายได้,  พนกังานขบัรถยนต์
ส่วนกลาง  และพนกังานจ้างทวัไป   จาํนวน 12 เดือน     

เงินประจาํตําแหน่ง 78,000 บาท

เงินประจาํตําแหน่ง       
  เพอืจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษอืนๆ
นอกเหนือจากเงินเดือนให้พนกังานเทศบาล ได้แก ่เงิน
ประจาํตําแหน่งของพนกังานส่วน
ท้องถินตามทีระเบียบกฎหมายกาํหนดจาํนวน  12 เดือน     

เงินเพมิต่าง ๆ ของพนกังาน 500,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษอืนๆ
นอกเหนือจากเงินเดือนให้พนกังานเทศบาลได้แก่ เงินเพมิ
ค่าครองชีพชวัคราว  (พ.ช.ค.),เงินเพิมพิเศษสําหรบัการสู้รบ
(พสร.), เงินสวสัดิการสําหรบัผู้ปฏิบตัิงานประจาํสํานกังาน
พนืทีพิเศษ (สปพ.), เงินเพมิสําหรบัคุณวุฒิที ก.พ.หรือ 
ก.ท.รบัรองฯ และเงินเพมิพิเศษอืนตามทีระเบียบกฎหมาย
กาํหนดจาํนวน 12 เดือน     

เงินเดือนพนกังาน 3,200,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทงัเงินปรบัปรุงเงินเดือนให้กบั
พนกังานเทศบาล ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลงั, หวัหน้า
ฝ่ายบริหารงานคลงั, 
หวัหน้าฝ่ายพฒันารายได้, นกัวิชาการเงินและบญัชี,
นกัวิชาการคลงั, 
เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี,เจ้าพนกังานธุรการ, เจ้า
พนกังานพสัดุ, 
และเจ้าพนกังานจดัเก็บรายได้   จาํนวน 12 เดือน    

งบบุคลากร 4,655,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ ) 4,655,680 บาท

งานบริหารงานคลงั 7,623,930 บาท



 

รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กบัพนกังาน
เทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ     
     

ค่าเช่าบ้าน 300,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กบัพนกังานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ    จาํนวน 12 เดือน     
     

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 100,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ให้กบัพนกังานเทศบาล พนกังานจ้างตามภารกิจ และ
พนกังานจ้างทวัไป 
จาํนวน  12  เดือน
     

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถนิ

411,850 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรบัผู้ซึงปฏิบติัราชการเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาล  ดงันี
1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวลั
ประจาํปี)  สําหรบัพนกังานส่วนท้องถนิ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาํหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจาํปี
แก่พนกังานส่วนท้องถนิให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถนิ พ.ศ.2557
2)  ค่าตอบแทน, ค่าสมนาคุณสําหรบัคณะกรรมการคดัเลือก
, สอบคดัเลือกพนกังานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดบัที
สูงขึน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการคดัเลือกพนกังานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถนิ (ฉบบัที 2) พ.ศ.2548
3)  ค่าตอบแทนต่าง ๆ แก่พนกังานทีเข้าร่วมโครงการอนั
เป็นประโยชน์เกยีวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
เจ้าหน้าทีในการเลือกตงั เจ้าหน้าทีตํารวจช่วยงานเทศกิจ  

งบดํา เนินงาน 2,810,850 บาท
ค่าตอบแทน 871,850 บาท



 

รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

เพอืจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุตามโครงการจดัทํา
แผนทีภาษี
และทะเบียนทรพัย์สิน (LTAX 3000) และ LTAX GIX) 
เช่น ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร ์ขาวดํา เครอืงพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ขาวดํา สําหรบักระดาษ A3  เครอืงวดัระยะ ตู้
เอกสารบานเลอืนทึบ ตู้ไม้ 4ชนั  คลัเลอร์ โล่ง ค่าถ่าย
สําเนาเอกสาร ค่าจ้างพนกังานสํารวจข้อมูลฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษี
และทรพัย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิ พ.ศ.2550
เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพมิเติมหรือเปลียนแปลง ครงั
ที 1/2561    ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  หน้าที 1 ลาํดบัที 1

รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ

01 โครงการจดัทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน (LTAX 
3000 และ LTAX GIX) เทศบาลตําบลรูสะมิแล ( โครงการ
ต่อเนือง )

700,000 บาท

03 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 100,000 บาท
เพอืจ่ายเป็นค่าเย็บหนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ , ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสาร ,  ค่ารบัวารสาร หนงัสือพิมพ์ต่างๆ , 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการอบรมและ
สมัมนา  , ค่าจดัทําป้ายโฆษณา , จดัทําวารสาร เอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ , ค่าจ้างทําของ ,  จ้างอดัรูป ค่าล้างฟิล์ม , ค่า
จดัทําเบียประกนัภยัฯให้กบัรถยนต์ส่วนกลาง หรือรถประจาํ
ตําแหน่ง , ค่าจดัทําประกนัชีวิตให้กบัพนกังานจ้างเทศบาล  
พนกังานจ้างตามภารกิจ พนกังานจ้างทวัไป , ค่าจ้าง
แรงงานในการปฏิบติังานต่าง ๆ เป็นครงัคราว , ค่าใช้จ่าย
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา , ค่าใช้จ่ายในการติดตงั
โทรศพัท์ระบบ  Internet , ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง และ
ค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีจาํ เป็นและเป็นประโยชน์กบัเทศบาล  

02 ค่าจ้างเหมาบริการรกัษาความปลอดภยั 50,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีรกัษาความปลอดภยั 
(ตลาดนดัรูสะมิแล)  จาํนวน 12 เดือน 

01 ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน 324,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน จาํนวน 3 อตัรา  
ค่าจ้างเหมาเดือนละ 9,000 บาท  จาํนวน 12 เดือน

ค่าใช้สอย 1,454,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ



 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวนวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งทุกชนิด ทงัทีเป็น
วสัดุคงทน วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ค่าจดัซือยางนอก ยางใน หวัเทียน แบตเตอรี ไข
ควง ประแจ ฟิล์มกรองแสง และอุปกรณ์อืนๆของ 
รถจกัรยานยนต์ รถยนต์  และยานพาหนะทุกชนิด     
     

วสัดุก่อสร้าง 10,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุคงทน วสัดุ
สินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่เช่น ไม้
ต่างๆ จอบ เลือย สี ขวาน ตะปู เทปวดัระยะ อิฐ กระเบือง ปูน 
เป็นต้น ฯลฯ     
     

วสัดุสํานกังาน 200,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าวสัดุสํานกังานทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุคงทน 
วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ธงต่างๆ ผ้า
ประดบั แผ่นป้าย เครอืงเย็บกระดาษ เก้าอีพลาสติก ตรา
ยาง นาํดืมสําหรบับริการประชาชนในสํานกังาน เป็นต้น 
ฯลฯ     

เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรบับํารุงรกัษาและซ่อมแซม
ทรพัย์สินของเทศบาลตําบลรูสะมิแล

ค่าวสัดุ 440,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยวสัดุ โครงการบริการ
ประชาชนรบัชําระภาษีในวนัหยุด ปี 2562

    ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 50,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจกัร  ให้กบัสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร
เทศบาล  บุคลากรเทศบาล  
และผู้ทีเกียวข้อง ทีมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ  เช่น  ค่า
เบียเลยีงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
เป็นต้น

โครงการบริการประชาชนรบัชําระภาษีในวนัหยุดราชการ 
(โครงการต่อเนือง)

30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมบุคลากร 200,000 บาท



 

จาํนวน

จาํนวน

รวม
จาํนวน

รวม
รวม

จาํนวน02 ค่าจดัซือเก้าอี ระดบั ปก. - ชก. 5,400 บาท

-เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือเก้าอีทํางาน  จาํนวน  3  ตวั
โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี
เก้าอีทํางาน 
ระดบั ปก. – ชก.
-ราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพมิเติมหรือเปลียนแปลง ครงั
ที 1/2561 
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  หน้าที 89  ลาํดบัที 8

ค่าครุภ ัณฑ์ 157,400 บาท
ครุภณัฑ์สํานกังาน

เพอืจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศพัท์สํานกังาน 
โทรศพัท์เคลอืนที ค่าส่งเอกสาร (FAX) สําหรบัใช้ในการ
ปฏิบติัราชการของเทศบาลตําบล  รูสะมิแล จาํนวน 12 
เดือน     
     งบลงทุน 157,400 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 45,000 บาท
ค่าบริการโทรศพัท์ 45,000 บาท

วสัดุคอมพิวเตอร์ 150,000 บาท

วสัดุคอมพิวเตอร์       
  เพอืจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุ
คงทน วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
เช่น เครืองบนัทึกข้อมูล แผ่นบนัทึกข้อมูลโปรแกรมต่างๆ 
หมึกพิมพ์เครืองปรินเตอร ์ และวสัดุอืนๆทีเกียวข้องกบั
คอมพิวเตอร ์    
     

วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน 50,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือนํามนัเชือเพลิงและนํามนัหล่อลนื 
ได้แก่ นาํมนัเบนซิน นํามนัดีเซล นาํมนัเครือง ฯลฯ สําหรบั
ยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบติังานของเทศบาล     
     



 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

-เพือจ่ายเ ป็นค่าจดัซือเครอืงพิมพ์ชนดิเลเซอรห์รอืชนดิ LED 
ขาวดํา   จาํนวน  3  เครอืง  โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี
    1. มีความละเอยีดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi
    2. มีความเรว็ในการพิมพ์รา่งไม่นอ้ยกวา่ 33 หนา้ต่อนาที (ppm)
    3. สามารถพิมพ์เอกสารกลบัหนา้อตัโนมัติได้
    4. มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 128 MB
    5. มีช่องเชือมต่อ (Inteface ) แบบ USB 2.0 หรอืดีกวา่ จาํนวน
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง
    6. มีช่องเชือมต่อระบบเครอืข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/100 Base-T หรอืดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง หรอื
สามารถใช้งานผ่านเครอืข่ายไรส้าย (Wi-Fi) ได้
    7. มีถาดใสก่ระดาษไม่นอ้ยกวา่ 250 แผ่น
    8. สามารถใช้ได้กบั A4,Letter,Legal และ Custom
    9. ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสงัคม
-เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสปีี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 
ของเทศบาลตาํบลรสูะมิแล   หนา้ที 87 ลาํดบัที 4

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

01 ค่าจดัซือเครอืงพิมพ์ชนดิเลเซอร ์หรอืชนดิ LED ขาวดาํ ชนดิ 
Network แบบที 2

45,000 บาท

04 ค่าจดัซือโต๊ะทํางาน ระดบั ปก. - ชก. 12,900 บาท
-เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือโต๊ะทํางาน  จาํนวน  3  ตวั
โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี  
โต๊ะทํางาน  ระดบั ปก.-ชก 
-ราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพมิเติม และเปลยีนแปลง ครงัที 
1/2561 
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล   หน้าที 90 ลาํดบัที 11

03 ค่าจดัซือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 16,500 บาท

-เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือตู้เหล็ก จาํนวน 3 ตู้
โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี
-ขนาด 2 บาน (มอก.)
-มีมือจบัชนิดบิด
-มีแผ่นชนัปรบัระดบั 3 ชิน
-คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
-ราคาตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์
-เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพมิเติมหรือเปลียนแปลง ครงัที 
1/2561 
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล หน้าที 90 ลาํดบัที 10



 

จาํนวน

จาํนวน03. ค่าจดัซือเครอืงสแกนเนอร์ 3,200 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครอืงสแกนเนอร์   จาํนวน 1 เครอืง 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 
4,800x4,800 dpi
-สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
-มีช่องเชอืมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จาํนวน
ไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง
-ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทลัเพือเศรษฐกิจและสงัคม
-เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล   
หน้าที 90  ลาํดบัที  9

-เพอืจ่ายเ ป็นค่าจดัซือเครอืงคอมพิวเ ตอร์โน้ตบุ๊ก สาํหรบังานประมวลผลจาํนวน 3 เ ครือง 
พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบตัิการทีมีลิขสทิธ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลกั (2 Core) จาํนวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดงันี

1)ในกรณีทีมีหน่วยความจาํ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี

ความเ ร็วสญัญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน

กราฟิก (Graphics Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2)ในกรณีทีมีหน่วยความจาํ แบบ Cach Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB  ต้องมี

ความเ ร็วสญัญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเ ทคโนโลยี เ พิมสญัญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีทตี้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสงู

-มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8GB

-มีหน่วยจดัเ ก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จาํนวน 1 หน่วย

หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จาํนวน 1 หน่วย

-มีจอภาพทีรองรบัความละเ อยีดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

12 นิว

-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตงัภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จาํนวน 1 หน่วย

-มีช่องเ ชือมต่อระบบเ ครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จาํนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีช่องเ ชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า     3 ช่อง

-มีช่องเ ชือมต่อแบบ HDMI  หรือ  VGA จาํนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac ) และ Bluetooth
-ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิลทลัเ พือเศรษฐกิจและสงัคม

-เ ป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสปีี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เ พมิเติมหรือเ ปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตาํบล
รูสะมิแล   หน้าท ี87 ลาํดบัที 1

02 ค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (NoteBook) 74,400 บาท



 

รวม
รวม
รวม

จาํนวน

รวม

จาํนวน

จาํนวน

เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศกิจพบผู้
ประกอบกิจการร้านค้าตําบลรูสะมิแล  เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าใช้สอย ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเครอืงดืมและอาหาร
ว่าง  ค่าอาหารกลางวนั ค่าจดัจ้างทําป้าย ประชาสมัพนัธ์
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจาํเป็นในการดําเนินการ 
โครงการเทศกิจพบผู้ประกอบกิจการร้านค้าตําบลรูสะมิแล
-เป็นไปตามพระราชบญัญติัรกัษาความสะอาด และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
-เป็นไปตามพระราชบญัญติั รกัษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบบัที ๒) พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 ม.50 
-เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-.2564) 
 หน้า 182 ลาํดบัที 7

เพอืจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ตามโครงการจดั
ระเบียบผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอยหรือจาํหน่ายสินค้าใน
ทีสาธารณะ ปี 2562 เพอืจ่ายเป็นค่าค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
ใช้สอย ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเครอืงดืมและอาหารว่าง  
ค่าอาหารกลางวนั ค่าจดัจ้างทําป้าย ประชาสมัพนัธ์
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจาํเป็นในการดําเนินการ 
เป็นไปตามพระราชบญัญติัรกัษาความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
เป็นไปตามพระราชบญัญติั รกัษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบบัที ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 ม.50 
แผนพฒันาท้องถนิสีปี (2561-2564) เพมิเติมและ
เปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
หน้าที 30 ลาํดบัที 3 

โครงการเทศกิจพบผูู้ประกอบกิจการร้านค้าตําบลรูสะมิแล 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย
โครงการจดัระเบียบผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอยหรือในที
สาธารณะ

30,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ให้กบัพนกังานเทศบาล พนกังานจ้างตามภารกิจ และ
พนกังานจ้างทวัไป จาํนวน 12 เดือน     
    

ค่าใช้สอย 60,000 บาท

ค่าตอบแทน 10,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ 160,000 บาท

งบดํา เนินงาน 160,000 บาท



 

รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

รวม
รวม

รวม

จาํนวน

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทงัเงินปรบัปรุงเงินเดือนให้กบั
พนกังานเทศบาล ตําแหน่ง  เจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั, 
เจ้าพนกังานเทศกิจ  จาํนวน 12 เดือน     
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ ) 1,159,800 บาท

เงินเดือนพนกังาน 750,000 บาท

งานป้องกนัภ ัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภ ัย 3,088,350 บาท
งบบุคลากร 1,159,800 บาท

วสัดุอืน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุอืนๆเช่น กรวยจราจร ไฟฉาย 
เครืองหมายต่างๆ ฯลฯ     

วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือนํามนัเชือเพลิงและนํามนัหล่อลนื 
ได้แก่ นํามนัเบนซิน นาํมนัดีเซล นํามนัเครอืง ฯลฯ สําหรบั
ยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบติังานของเทศบาล     
     

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุ
คงทน วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
เช่น ไมโครโฟน ขาตงัไมโครโฟน สายอากาศ ดอกลาํโพง 
จานรบัสญัญาณดาวเทียม เป็นต้น ฯลฯ     
     

วสัดุสํานกังาน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุสํานกังานทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุคงทน 
วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ธงต่างๆ ผ้า
ประดบั แผ่นป้าย เครอืงเย็บกระดาษ เก้าอีพลาสติก ตรา
ยาง นําดืมสําหรบับริการประชาชนในสํานกังาน เป็นต้น 
ฯลฯ     

ค่าวสัดุ 90,000 บาท



 

 

 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

เพอืจ่ายเป็นเงินเพมิต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษอืนๆ 
นอกเหนือ จากเงินเดือนให้พนกังานจ้างตามภารกิจ และ
พนกังานจ้างทวัไป ได้แก่ เงินเพมิค่าครองชีพชวัคราว 
(พ.ช.ค.), เงินสวสัดิการสําหรบัผู้ปฏิบติังานประจาํสํานกังาน
พนืทีพิเศษ (สปพ.), เงินค่าตอบแทนพิเศษให้กบั พนกังาน
จ้างตามประกาศ ก.ท.จ. จงัหวดัปัตตานี, และเงินเพิมพิเศษ  
อืนตามทีระเบียบกฎหมายกาํหนด  จาํนวน 12 เดือน     
   

เพอืจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนกังานจ้างตาม
ภารกิจ และพนกังานจ้างทวัไป และคนงานทวัไป จาํนวน 
12 เดือน     

เงินเพมิต่าง ๆของพนกังานจ้าง 48,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นเงินเพมิต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษอืนๆ 
นอกเหนือจากเงินเดือนให้พนกังานเทศบาลได้แก ่เงินเพมิ
ค่าครองชีพชวัคราว(พ.ช.ค.), เงินเพมิพิเศษสําหรบัการสู้รบ 
(พสร.), เงินเพมิสําหรบัคุณวุฒิที ก.พ.หรือ ก.ท.รบัรองฯ,
(พ.ต.ก.), เงินสวสัดิการสําหรบัผู้ปฏิบติังานประจาํสํานกังาน
พนืทีพิเศษ (สปพ.) และเงินเพิมพิเศษอืนตามที  ระเบียบ
กฎหมายกาํหนดจาํนวน 12 เดือน    

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 330,000 บาท

เงินเพมิต่าง ๆ ของพนกังาน 31,800 บาท



 

 

 

รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
  เพอืจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กบัพนกังาน
เทศบาล และนายกเทศมนตร ีทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ     
     

เพอืจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กบัพนกังานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ จาํนวน 12 เดือน     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ให้กบัพนกังานเทศบาล พนกังานจ้างตามภารกิจ และ
พนกังานจ้างทวัไป จาํนวน 12 เดือน     
     

ค่าเช่าบ้าน 10,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินรางวลั ให้กบัผู้ปฏิบติัราชการอนั
เป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลรูสะมิแล เช่น เจ้าหน้าที
ตํารวจ กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน วิทยากร และ
เจ้าหน้าทีดําเนินการสอบ ตามมติ ก.ท. ครงัที 4/2546 เมือ
วนัที 25 เมษายน 2546 หรือเบิกจ่ายตามทีระเบียบกาํหนด 
จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรบัพนกังานเทศบาล 
พนกังานจ้างตามภารกิจ และพนกังานจ้างทวัไป เป็นกรณี
พิเศษ   (เงินรางวลัประจาํปี) ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัปัตตาน ี(ก.ท.จ.ปัตตาน)ี เรอืง 
หลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกาํหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจาํปี 
สําหรบัพนกังานเทศบาล ลูกจ้าง และพนกังานจ้างของ
เทศบาล พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วนัที 7เมษายน 2558, และ
จ่ายเป็น  ค่าตอบแทนสําหรบัผู้ปฏิบติังานหรือผู้ช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภยั เช่น สมาชิก อปพร.หรือหน่วยกู้ชีพกู้ภยั
ตําบลรูสะมิแล เป็นต้น 
เมือมีคําสงัให้ปฏิบติัหน้าที ตามหนงัสือกระทรวง มหาดไทย 
ด่วนมากที มท 0808.2/ว 4072 ลงวนัที 15 กรกฎาคม 
2559 เรอืง ซกัซ้อมแนวทางการจดัทํางบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 50,000 บาท

ค่าตอบแทน 169,350 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถนิ

99,350 บาท

งบดํา เนินงาน 1,823,350 บาท



 

รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน01. โครงการฝึกอบรมและทบทวนสมาชิก อปพร. 100,000 บาท

-เพอืจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้สอย ค่าวสัดุอุปกรณ์
 ค่าเครอืงดืมและอาหารว่าง  ค่าอาหารกลางวนั ค่าจดัจ้างทํา
ป้าย
 ประชาสมัพนัธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจาํเป็นในการ
ดําเนินการ 
 โครงการฝึกอบรมและทบทวนสมาชิก อปพร.เทศบาลตําบล
รูสะมิแล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย กิจการ
อาสาสมคัร  
 ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553  
-เป็นไปตามพระราชบญัญตัิป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาติ
 พ.ศ.2550 ม.20 และ ม.21          
-เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 ม.50 
-เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.
2564)  
 หน้า 181 ลาํดบัที 4

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ , ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสาร ,  ค่ารบัวารสาร หนงัสือพิมพ์ต่างๆ , 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการอบรมและ
สมัมนา  , ค่าจดัทําป้ายโฆษณา , จดัทําวารสาร เอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ , ค่าจ้างทําของ ,  จ้างอดัรูป ค่าล้างฟิล์ม , ค่า
จดัทําเบียประกนัภยัฯให้กบัรถยนต์ส่วนกลาง หรือรถประจาํ
ตําแหน่ง ,  ค่าจดัทําประกนัชีวิตให้กบัพนกังานจ้าง
เทศบาล  พนกังานจ้างตามภารกิจ พนกังานจ้างทวัไป , 
ค่าจ้างแรงงานในการปฏิบติังานต่าง ๆ เป็นครงัคราว , 
ค่าใช้จ่ายการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตงัโทรศพัท์ระบบ  Internet , ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 
และค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีจาํเป็นและเป็นประโยชน์กบัเทศบาล  

รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน  จาํนวน 8 อตัรา  
ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท  จาํนวน 12 เดือน

02 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 50,000 บาท

รายจ่ายเพอืให้ได้มาซึงบริการ

01 จ้างเหมาบริการรายเดือน 864,000 บาท

ค่าใช้สอย 1,374,000 บาท



 

จาํนวน

จาํนวน

รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวนวสัดุเชือเพลิงและหล่อลนื 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือนํามนัเชือเพลิงและนํามนัหล่อลนื 
ได้แก ่นํามนัเบนซิน นํามนัดีเซล นาํมนัเครือง ฯลฯ สําหรบั
ยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบติังานของเทศบาล     
     

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งทุกชนิด ทงัทีเป็น
วสัดุคงทน วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ค่าจดัซือยางนอก ยางใน หวัเทียน แบตเตอรี ไข
ควง ประแจ ฟิล์มกรองแสง และอุปกรณ์อืนๆของ 
รถจกัรยานยนต์ รถยนต์  และยานพาหนะทุกชนิด     
     

วสัดุสํานกังาน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุสํานกังานทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุคงทน 
วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ธงต่างๆ ผ้า
ประดบั แผ่นป้าย เครอืงเย็บกระดาษ เก้าอีพลาสติก ตรา
ยาง นาํดืมสําหรบับริการประชาชนในสํานกังาน เป็นต้น 
ฯลฯ     

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม
200,000 บาท

ค่าวสัดุ 280,000 บาท

5.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBDRM.) ภายในเขต
เทศบาลตําบลรูสะมิแล

50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้สอย ค่าวสัดุอุปกรณ์
 ค่าเครอืงดืมและอาหารว่าง  ค่าอาหารกลางวนั ค่าจดัจ้างทํา
ป้าย
 ประชาสมัพนัธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจาํเป็น ในการ
ดําเนินการ 
 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั
 โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBDRM.) ภายในเขตเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล
-เป็นไปตามพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาติ
 พ.ศ.2550 ม.20 และ ม.21          
เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 ม.50 
เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.
2564)
เพิมเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 หน้าที 28 ลาํดบัที 1



 

 

จาํนวน

รวม

รวม

จาํนวน

-เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครอืงรบัส่งวิทยุ   ชนิดติดรถยนต์  
25  วตัต์      
จาํนวน  2 เครือง ๆ ละ 25,000 บาท โดยมีคุณลกัษณะ
พืนฐานดงันี
          1) ขนาดกาํลงัส่ง 25 วตัต์ ประกอบด้วย  ตวัเครอืง 
ไมโครโฟน    เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตงัครบชุด หนงัสือ
คู่มือ หมายเหตุ : ย่านความถสํีาหรบั หน่วยงานราชการ 
ระบบ VHF/ FM ทีช่องสญัญาณความถตีงัแต่ 136.000 – 
174.000 Mhz.
– ราคาเป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ สํานกั
งบประมาณ
– เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561  หน้าที  102  
ลาํดบัที 9

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จดัซือเครอืงรบัส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 50,000 บาท

งบลงทุน 105,200 บาท

ค่าครุภ ัณฑ์ 105,200 บาท

วสัดุเครอืงดบัเพลิง 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุเครอืงดบัเพลิง ทงัทีเป็นวสัดุคงทน 
วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่เช่น ถงั
ดบัเพลิง ลูกบอลดบัเพลิง เป็นต้น ฯลฯ     
     



 

 

จาํนวน

จาํนวน

- เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองทํานําร้อน-นําเย็น    แบบตงัพืน 
จาํนวน  2  ก๊อก   จาํนวน 1 เครอืง  (งานป้องกนับรรเทาสา
ธารณภยัฯ)
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครงัที 1/2561  ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล  หน้าที 99 
ลาํดบัที  3 

ครุภณัฑ์งานบ้านงานครวั

ค่าจดัซือเครืองทํานําร้อน-นําเย็น 7,000 บาท

จดัซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 14,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จาํนวน 1 ตวั  โดยมี
คุณลกัษณะพืนฐานดงันี
          1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital 
Camera) 
          2) ความละเอียดทีกาํหนดเป็นความละเอียดที
เซ็นเซอร์ภาพ
(Image Sensor) 
          3) มีระบบแฟลชในตวั 
          4) สามารถถอดเปลยีนสือบนัทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก
เมือข้อมูลเต็ม หรือเมือต้องการเปลียน 
          5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยงัเครือง
คอมพิวเตอร์ได้
          6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง    
– ราคาเป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ สํานกั
งบประมาณ
– เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561- 2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1 หน้าที 100  ลาํดบัที 6

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่



 

จํานวน

  เ พิมเ ติมแ ละเ ปลียนแ ปลง ครงัท ี1  หน้าท ี 99  ลาํดบัที 1

จดัซอืเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สาํหรบังานประมวลผล 26,000 บาท
-เ พือจ่าย เ ป็นค ่าจดัซอืเ ครอืงคอมพิวเ ตอร ์โน้ตบุ๊กสาํหรบังานประมวลผล 
 พร้อมชุดโปรแ กรมระบบปฏิบตั ิการทีมีล ิขสิทธถูิกต ้องตามกฎหมาย  
 จาํนวน 1 ชุด โดย มีค ุณลกัษณะดงันี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย กว่า 2 แ กนหลกั (2 core) 
 จาํนวน 1 หน่วย  โดย มีค ุณลกัษณะอย่างใดอย่ างหนึง หรือด ีกว ่า ดงันี  
1) ในกรณีทมี ีหน่วย ความจาํ  แ บบ Cache  Memory ขนาดไม่น้อย
  กว ่า 2 MB ต ้องมีความเ ร็วสญัญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 
  3.0 GHz   แ ละมีหน่วย ประมวลผลด้าน กราฟิก (Graphics 
  Processing Unit) ไม่น้อย กว่า 8 แ กน หร ือ 
2) ในกรณีทมี ีหน่วย  ความจาํแ บบ Cache  Memory ขนาดไม่น้อยกว ่า 
  3 MB ต ้องมีความเ ร ็วสญัญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย   กว ่า 2.5 GHz
  แ ละมีเ ทคโนโลยี เ พิมสญัญาณนาฬิกาได ้ในกรณีทีต ้องใ ช้ความสามารถ
  ในการประมวลผลสูง 
–  มีหน่วย ความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หร ือ ด ีกว่า ขนาดไม่น้อย
  กว ่า 8 GB 
–  มีหน่วย จดัเ ก็บขอ้มูล (Hard Drive) ขนาด ความจุไม่น้อย กว่า 1 TB 
  จาํนวน 1 หน่วย  หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
  กว ่า 120 GB จาํนวน 1 หน่วย  
–  มีจอภาพทีรองรบั ความละเ อียดไม่น้อย กว่า 1,366 x 768 Pixel 
  แ ละมีขนาดไม่น้อย กว่า 12 นิว 
–  มีDVD-RW หรือดีกว ่า แ บบติดตงัภาย ใน (Internal) หรือภาย นอก
  (External)  จาํ นวน  1 หน่วย  
–  มีช่องเ ชือมต่อระบบเ คร ือขา่ย  (Network  Interface) แ บบ
10/ 100/ 1000 Base-T หรือด ีกว ่า จาํนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง
–  มีช่องเ ชือมต่อ (Interface) แ บบ USB 2.0 หรือด ีกว ่าไม่น้อยกว ่า 
3 ช่อง
–  มีช่องเ ชือมต่อแ บบ HDMI หรือ VGA จาํ นวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง 
–  สามารถใ ช้งานได้ไม่น้อย กว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) แ ละ Bluetooth 
–  ราคาตามมาตรฐานกระทรวงด ิจ ิลทลัเ พือเ ศ รษฐกิจแ ละสงัคม
–  เ ป็นไปตามแ ผนพัฒ นาท้องถินสปีี (พ.ศ .2561- 2564)

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์



 

 

จาํนวน

รวม

รวม
รวม

จาํนวน

เพอืจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทงัเงินปรบัปรุงเงินเดือนให้กบั
พนกังานเทศบาล ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา, 
หวัหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา, นกัวิชาการศึกษา, นกัสนัทนา
การ, และเจ้าพนกังานธุรการ จาํนวน 12  เดือน     

เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ ) 1,660,000 บาท

เงินเดือนพนกังาน 1,500,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทวัไปเกียวกบัการศึกษา 2,656,075 บาท

งบบุคลากร 1,660,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นคา่จดัซอืเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier,Scanner และ 
FAX ภายในเครืองเดยีวกนั จํานวน 1 เครือง โดยมีคณุลกัษณะพนืฐาน ดงันี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ 
FAX ภายในเครืองเดยีวกนั - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 
1200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาํไม่น้อยกว่า 34 หน้าตอ่นาที(ppm) 
หรือ 15 ภาพตอ่นาท ี(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าตอ่นาท(ีppm) หรือ 10 
ภาพตอ่นาที(ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดาํ-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั(ิAuto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสาํเนาเอกสารไดท้งัสีและขาวดาํ 
- สามารถทาํสาํนําไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า 99 สาํเนา
- สามารถย่อและขยายได2้5 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดกีว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผา่นเครือขา่ยไรส้าย (Wi-Fi) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 100 แผน่ 
- สามารถใช้ไดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom
– ราคาตามมาตรฐานกระทรวงดจิิลทลัเพอืเศรษฐกิจและสงัคม
– เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสปีี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
  เพมิเตมิหรือเปลียนแปลง ครงัที 1  หน้าที  99  ลําดบัที 2

จดัซือเครอืงพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 8,200 บาท



 

จาํนวน

จาํนวน

รวม

รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กบัพนกังานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ จาํนวน 12 เดือน     
     

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ให้กบัพนกังานเทศบาล พนกังานจ้างตามภารกิจ และ
พนกังานจ้างทวัไป จาํนวน 12 เดือน     
     

ค่าเช่าบ้าน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินรางวลั ให้กบัผู้ปฏิบติัราชการอนั
เป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลรูสะมิแล เช่น วิทยากร และ
เจ้าหน้าทีดําเนินการสอบ ตามมติ ก.ท. ครงัที 4/2546 เมือ
วนัที 25 เมษายน 2546 โดยเบิกจ่ายตามทีระเบียบกาํหนด 
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรบัพนกังาน
เทศบาล พนกังานจ้างตามภารกิจ และพนกังานจ้างทวัไป 
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวลัประจาํปี) ตามประกาศ
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัปัตตานี (ก.ท.จ.
ปัตตานี) เรือง หลกัเกณฑ์ เงอืนไข และวิธีการกาํหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงิน
รางวลัประจาํปี สําหรบัพนกังานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนกังานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558  ประกาศ ณ วนัที 7 
เมษายน 2558           

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

ค่าตอบแทน 307,275 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

237,275 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพมิต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษอืนๆ
นอกเหนือจากเงินเดือนให้พนกังานเทศบาล ได้แก ่เงิน
ประจาํตําแหน่งของพนกังานส่วนท้องถนิ ตามทีระเบียบ
กฎหมายกาํหนด จาํนวน 12 เดือน   

งบดํา เนินงาน 923,275 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพมิต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษอืนๆ
นอกเหนือจากเงินเดือนให้พนกังานเทศบาลได้แก่ เงินเพิม
ค่าครองชีพชวัคราว(พ.ช.ค.), เงินเพิมพิเศษสําหรบัการสู้รบ 
(พสร.), เงินเพิมสําหรบัคุณวุฒิที ก.พ.หรือ ก.ท.รบัรองฯ,
(พ.ต.ก.), เงินสวสัดิการสําหรบัผู้ปฏิบติังานประจาํสํานกังาน
พนืทีพิเศษ (สปพ.) และเงินเพิมพิเศษอืนตามทีระเบียบ
กฎหมายกาํหนดจาํนวน 12 เดือน        

เงินประจาํตําแหน่ง 60,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนกังาน 100,000 บาท



 

 

จาํนวน

รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน01.โครงการวนัต้นไม้แห่งชาติ 5,000 บาท

- เพอืจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ตามโครงการวนั
ต้นไม้แห่งชาติประจาํปี 2562  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่านําดืม 
ค่าป้ายไวนิล  ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจดังาน   การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพมิเติม และ เปลยีนแปลงครงัที 1/2561  ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล   
หน้าที 60  ลาํดบัที  4

เพอืจ่ายเป็นค่าเย็บหนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ , ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสาร ,  ค่ารบัวารสาร หนงัสือพิมพ์ต่างๆ , 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการอบรมและ
สมัมนา  , ค่าจดัทําป้ายโฆษณา , จดัทําวารสาร เอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ , ค่าจ้างทําของ ,  จ้างอดัรูป ค่าล้างฟิล์ม , ค่า
จดัทําเบียประกนัภยัฯให้กบัรถยนต์ส่วนกลาง หรือรถประจาํ
ตําแหน่ง , ค่าจดัทําประกนัชีวิตให้กบัพนกังานจ้างเทศบาล  
พนกังานจ้างตามภารกิจ พนกังานจ้างทวัไป , ค่าจ้าง
แรงงานในการปฏิบติังานต่าง ๆ เป็นครงัคราว , ค่าใช้จ่าย
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา , ค่าใช้จ่ายในการติดตงั
โทรศพัท์ระบบ  Internet , ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง และ
ค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีจาํเป็นและเป็นประโยชน์กบัเทศบาล  

รายจ่ายเกียวเนอืงกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ

เพอืจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน จาํนวน 2 อตัรา 
ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท จาํนวน 12 เดือน 

02 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 100,000 บาท

รายจ่ายเพอืให้ได้มาซึงบริการ
01 จ้างเหมาบริการรายเดือน 216,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กบัพนกังาน
เทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ     
     

ค่าใช้สอย 411,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 บาท



 

จาํนวน

จาํนวน

รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

เพอืจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งทุกชนิด ทงัทีเป็น
วสัดุคงทน วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ค่าจดัซือยางนอก ยางใน หวัเทียน แบตเตอร ีไข
ควง ประแจ ฟิล์มกรองแสง และอุปกรณ์อืนๆของ 
รถจกัรยานยนต ์รถยนต์  และยานพาหนะทุกชนิด     
    

วสัดุก่อสร้าง       
  เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุคงทน 
วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่เช่น ไม้
ต่างๆ จอบ เลอืย สี ขวาน ตะปู เทปวดัระยะ อิฐ กระเบือง ปูน 
เป็นต้น ฯลฯ     

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าวสัดุสํานกังานทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุคงทน 
วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ 
ธงต่างๆ ผ้าประดบั แผ่นป้าย เครืองเย็บกระดาษ เก้าอี
พลาสติก ตรายาง นําดืมสําหรบับริการประชาชนใน
สํานกังาน เป็นต้น ฯลฯ     
     

วสัดุก่อสร้าง 5,000 บาท

ค่าวสัดุ 175,000 บาท

วสัดุสํานกังาน 30,000 บาท

โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช อนัเนืองมาจากพระราชดําริฯ 40,000 บาท
เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรกัษ์
พนัธุกรรมพืชตามโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําริใน
เขตเทศบาลตําบลรูสะมิแลโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
นําดืม ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล  ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การ   จดังานการจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.
2559
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 
2564) เพมิเติม และ เปลยีนแปลงครงัที 1/2561 ของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล หน้าที  72  ลาํดบั  16

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรมบุคลากร 50,000 บาท
เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจกัร  ให้กบัสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร
เทศบาล  บุคลากรเทศบาล  และผู้ทีเกียวข้อง  ทีมีสิทธิเบิก
เงินได้ตามระเบียบฯ  เช่น  ค่าเบียเลยีงเดินทาง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพกั  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน   
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น
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เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือตู้เหล็ก แบบ  4 ลินชกั   จาํนวน 1 ตู้  
ตามราคามาตราฐานครุภณัฑ์  โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี
       1  มี 4 ลินชกั
       2  มีหูลนิชกั
       3  คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.)
       4  ราคาตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/      
ว 1134   
ลงวนัที 9 มิถุนายน  2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลยีนแปลงครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบล   
  รูสะมิแล หน้าที  123  ลาํดบัที 2

ครุภณัฑ์สํานกังาน

01.ค่าจดัซือตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชกั 7,900 บาท

งบลงทุน 72,800 บาท

ค่าครุภ ัณฑ์ 72,800 บาท

ค่าบริการโทรศพัท์ 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นบริการโทรศพัท์สํานกังาน โทรศพัท์เคลือนที
สญัาณอินเตอร์เน็ต  จาํนวน 12 เดือน     

เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุคงทน 
วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่เช่น 
เครืองบนัทึกข้อมูล แผ่นบนัทึกข้อมูลโปรแกรมต่างๆ หมึก
พิมพ์เครืองปรินเตอร ์ และวสัดุอืนๆทีเกียวข้องกบั
คอมพิวเตอร ์    
     

ค่าสาธารณูปโภค 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือนํามนัเชือเพลิงและนํามนัหล่อลืน 
ได้แก ่นาํมนัเบนซิน นาํมนัดีเซล นํามนัเครือง ฯลฯ สําหรบั
ยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบติังานของเทศบาล     
     

วสัดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บาท

วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน 70,000 บาท



 

 

 

 

จาํนวน

จาํนวน
เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือตู้ลาํโพงอเนกประสงค์ 15 นิว ชนิดล้อ
ลาก
พร้อมไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่  จาํนวน1ชุด โดยมี
คุณลกัษณะดงันี
     1. ลาํโพง ชนิด 2 ทาง ขนาด 15 นิว และ 1 นิว
     2. กาํลงัขบัเพาเวอร์แอมป์สูงสุด 300 Watt PMPO
     3. ความไวการตอบสนองลาํโพง 99 dB
     4. มีช่องสําหรบัเสียบ USB เล่น MP3 และบลูทูธ
     5. มีไมค์ลอยแบบมือถือ 2 ตวั
     6. ตอบสนองย่านความถี 40 Hz-18 kHz
     7. เพาเวอร์ซพัพลาย 220 – 240 VAC/50-60Hz
     8. โวลุ่มปรบัเสียง ทุ้ม-แหลม
     9. ตดัเสียงเพลงอตัโนมติัเมือพูดไมโครโฟน
   10.ไมโครโฟนมีปุ่มปรบัเอคโค่
   11. มีช่องต่อไมโครโฟนมีสาย และ Line input
   12. สามารถชาร์จไฟในตวั และแบตเตอรชีาร์จได้ 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 
1134  
ลงวนัที 9 มิถุนายน2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมและเปลยีนแปลงครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

01.ค่าจดัซือตู้ลาํโพงเอนกประสงค์ 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเก้าอีทํางาน  จาํนวน 1 ตวั โดยมี
คุณลกัษณะดงันี
   1. เก้าอีพนกัพิงสูงสําหรบัผู้บริหาร
   2. ราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยที มท 
0808.2/  ว1134     ลงวนัที  9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลยีนแปลงครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล  หน้าที 124 ลาํดบัที 3

02.ค่าจดัซือเก้าอีทํางาน 5,300 บาท



 

จาํนวน

รวม
รวม

รวม

จาํนวน

จาํนวน

เพอืจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษอืนๆ
นอกเหนือจากเงินเดือนให้กบัครูผู้ดูแลเด็ก ได้แก่ เงิน
สวสัดิการสําหรบัผู้ปฏิบติังานประจาํสํานกังานพืนทีพิเศษ 
(สปพ.), เงินเพิมค่าครองชีพชวัคราว 
(พ.ช.ค.), เงินเพิมพิเศษสําหรบัการสู้รบ (พสร.), เงินเพิม
สําหรบัคุณวุฒิที ก.พ.หรือ ก.ท.รบัรองฯ, และเงินเพมิพิเศษ
อืนตามทีระเบียบกฎหมายกาํหนด  จาํนวน 12 เดือน     
     

เพอืจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทงัเงินปรบัปรุงเงินเดือนให้กบั
ครูผู้ดูแลเด็กจาํนวน 12  เดือน     
   

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนกังาน
60,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ ) 1,366,080 บาท

เงินเดือนพนกังาน 521,400 บาท

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 17,299,470 บาท
งบบุคลากร 1,366,080 บาท

-เ พอืจ่ายเ ป็นค่าจดัซอืคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาํหรบังานประมวลผล จาํนวน  2  เ ครือง 

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบตัิการทีมีลิขสทิธิถูกต้องตามกฎหมาย  โดยมีคุณลกัษณะ  ดงันี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลกั (2 Core) จาํนวน 1 หน่วย โดย

มีคุณลกัษณะอย่างใดอย่างหนึงหรือดีกว่า  ดงันี

1) ในกรณีทมีีหน่วยความจาํ  แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB ต้องมี

ความเร็วสญัญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน

กราฟิก(Graphics Processing Unit)   ไม่น้อยกว่า ๘ แกน หรือ

2)ในกรณีทีมีหน่วยความจาํแบบ Cach  Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี
ความเร็วสญัญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยี เพิมสญัญาณ

นาฬิกาได ้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสงู

-มีหน่วยความจาํหลกั(RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า  8 GB

-มีหน่วยจดัเ ก็บข้อมูล(Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จาํนวน 1 หน่วย

-มีจอภาพทรีองรบัความละเ อยีดไม่น้อยกว่า 1366 X768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

12 นิว
-ม ีDVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตงัภายใน(Internal)

หรือภายนอก (External) จาํนวน  1 หน่วย

-มีช่องเชือมต่อระบบเ ครือข่าย(Network Interface)แบบ10/100/1000 Base-Tหรือ

ดีกว่า  จาํนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีช่องเชือมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า      3 ช่อง

-มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จาํนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac)     และ Bluetooth

-ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทลัเ พอืเ ศรษฐกิจและสงัคม

-เ ป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 1134          ลงวนัท ี9 

มิถุนายน  2559

- เ ป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสปีี (พ.ศ .2561-2564) เ พิมเ ติมและเปลียนแปลง ครงั

ที 1/2561  ของเ ทศบาลตาํบลรูสะมิแล  หน้าท ี123 ลาํดบัที 1

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
01.ค่าจดัซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรบังานประมวลผล 49,600 บาท



 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

รวม

รวม

จาํนวน

เพอืจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินรางวลั ให้กบัผู้ปฏิบติัราชการอนั
เป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลรูสะมิแล เช่น วิทยากร และ
เจ้าหน้าทีดําเนินการสอบ 
ตามมติ ก.ท. ครงัที 4/2546 เมือวนัที 25 เมษายน 2546 
โดยเบิกจ่าย  ตามทีระเบียบกาํหนด และจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรบัพนกังานเทศบาล พนกังาน
จ้างตามภารกิจ และพนกังานจ้างทวัไป  เป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวลัประจาํปี) ตามประกาศคณะกรรมการพนกังาน
เทศบาลจงัหวดัปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตาน)ี เรือง หลกัเกณฑ์ 
เงอืนไข  และวิธีการกาํหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอนัมี ลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจาํปี สําหรบั
พนกังานเทศบาล ลูกจ้าง และพนกังานจ้างของเทศบาล พ.ศ.
2558  ประกาศ ณ วนัที 7เมษายน 2558     
     

ค่าตอบแทน 90,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถนิ

90,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษอืนๆ 
นอกเหนือจากเงินเดือนให้พนกังานจ้างตามภารกิจ และ
พนกังานจ้างทวัไป ได้แก ่เงินสวสัดิการสําหรบัผู้ปฏิบติังาน
ประจาํสํานกังานพนืทีพิเศษ (สปพ.) เงินเพิมค่าครองชีพ
ชวัคราว (พ.ช.ค.) เงินค่าตอบแทนพิเศษให้กบัพนกังานจ้าง
ตามประกาศ ก.ท.จ. จงัหวดัปัตตาน ีและเงินเพมิพิเศษอืน
ตามทีระเบียบกฎหมายกาํหนด   จาํนวน 12 เดือน     
     

งบดํา เนินงาน 6,545,390 บาท

เพอืจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนกังานจ้างตาม
ภารกิจ 
พนกังานจ้างทวัไป ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก   
จาํนวน 12 เดือน     

เงินเพิมต่าง ๆของพนกังานจ้าง 140,460 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าเงินวิทยะฐานะของพนกังานครูเทศบาล   
ตําแหน่งครู วิทยฐานะชํานาญการ (ค.ศ. 2) เดือนละ 
3,500 บาท จาํนวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 602,220 บาท

เงินวิทยฐานะ 42,000 บาท



 

รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน
-เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชนของตําบลรูสะมิแล  เช่น  ค่าอาหารว่าง
และเครอืงดืม ค่าอาหาร 
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ กฏหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถนิ              พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  หน้า  
153  ลาํดบัที  2 

-เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ English 
Camp for Children ประจาํปี 2562  เช่น ค่าเช่าสถานที 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครอืงดืม ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถนิ พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564)เพมิเติมและเปลียนแปลงครงัที 1/2561
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล หน้าที 54 ลาํดบัที 3

โครงการจดักิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ของตําบลรูสะมิ 40,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจกัรของพนกังานครูเทศบาล และบุคลากรทางการ
ศึกษาของเทศบาลตําบลรูสะมิแลและผู้ทีเกยีวข้อง  ทีมีสิทธิ
เบิกเงินได้ตามระเบียบฯ  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
เป็นต้น

โครงการ English Camp For Children 120,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนอืงกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรมบุคคลากร และ
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ ที
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถนิ สถาบนัการศึกษา หรือ
หน่วยงานต่างๆจดัขึน เพือพฒันาศกัยภาพของพนกังานครู
เทศบาล และพนกังานจ้าง

20,000 บาท

ค่าใช้สอย 1,283,570 บาท



 

 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจดัตงัห้องสมุด 
เทศบาลตําบลรูสะมิแล เช่นค่าชนัวางหนงัสือ ค่าหนงัสือ  ค่า
วารสาร  ค่าหนงัสือพิมพ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจดังาน  การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.
2559
-เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิสีปี
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครงัที 1/2561
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  หน้าที 53 ลาํดบัที 2 

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจดักิจกรรมวนั
เด็กแห่งชาติ ประจาํปี 2562 เช่น ค่าตอบแทนการแสดง  
ค่าอาหาร  ค่าเงินรางวลั         ค่าของรางวลั  ค่านําดืม ค่า
วสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจดังาน  การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.
2559
-เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  หน้าที 
145 ลาํดบัที 1

โครงการจดัตงัห้องสมุดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการมหกรรม
การศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กอําเภอเมืองปัตตานี เช่น  ค่า
วสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่านําดืมค่าของรางวลั ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจดังาน  การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิสีปี 
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครงัที 1/2561
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล
หน้าที  56 ลาํดบัที  5 

โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ 200,000 บาท

โครงการจดังานมหกรรมการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 30,000 บาท



 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

เพอืจ่ายเป็นค่าจดัการเรียนการสอน(รายหวั) ของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กนูรุลลุตฟี เช่น ค่าสือการเรียน การสอน ค่าวสัดุ
การศึกษา ค่าเครอืงเล่นพฒันาการเด็กปฐมวยั ฯลฯ
-เป็นไปตามตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2/ว 3274 ลงวนัที 19 มิถุนายน 2561 และ
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมากที มท 0808.2/ว 3028 ลงวนัที 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข 
ครงัที 1/2561ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  หน้าที 12 ลาํดบั
ที 1

เพอืจ่ายเป็นค่าจดัหาสือการเรียนการสอน เชิงสญัลกัษณ์ของ
ความเป็นชาติของศูนย์พฒันาเด็กเล็กนูรุลลุตฟี ประจาํปี 
2562  เช่น
หนงัสือนิทาน เรอืงสนั การ์ตูน หรือสืออืนๆ ทีมีเนือหาปลูกฝงั
ความรกัชาติ การเป็นคนดีของสงัคม และการสร้างความ
สามคัคีของประชาชนในชาติ
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0861/ว 3274 
ลงวนัที 19 มิถุนายน 2561 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวนัที 6 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)       
และทีแก้ไข ครงัที 1 /2561 ของเทศบาลตําบรูสะมิแล    
หน้าที 12  ลาํดบัที 1 

โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสําหรบัค่า
จดัการเรียนการสอน (รายหวั) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กประจาํ
มสัยิดนูรุลลุตฟี จะรงับาตู หมู่ที 5

178,500 บาท

-เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขนักีฬาสี
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ประจาํปี 2562 เช่น ค่าอาหารและ
เครืองดืม  ค่าของรางวลั ค่าอาหารว่างและเครอืงดืม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจดังาน  การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 
2559
-เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรท้องถนิสีปี  (พ.ศ.
2561-2564)   
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  หน้าที 217   ลาํดบัที 5

โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสําหรบั
การจดัหาสือการเรียนการสอนเชิงสญัลกัษณ์ของความเป็นชาติ
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กประจาํมสัยิดนูรุลลุตฟี จะรงับาตู

10,000 บาท

โครงการแข่งขนักีฬาสีอนุบาล "นูรุลลุตฟีเกมส์" (ศพด. นูรุล
ลุตฟี)

10,000 บาท



จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการห้องสมุดรกัการ
อ่าน  เทศบาลตําบลรูสะมิแล เช่นค่าหนงัสือ  ค่าวารสาร ค่า
หนงัสือพิมพ์ ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา
เข้าร่วมการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) เพมิเติมและเปลียนแปลงครงัที 1/2561
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  หน้าที  52  ลาํดบัที 1

เพอืจ่ายเป็นค่าจดัศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กประจาํ
มสัยิดนูรุลลุตฟี  จะรงับาตู หมู่ที 5 ประกอบด้วย
        1. ค่าหนงัสือเรียน              จาํนวน  17,800 บาท  
        2. ค่าอุปกรณ์การเรียน        จาํนวน  17,800 บาท
        3. ค่าเครอืงแบบนกัเรียน     จาํนวน  26,700 บาท
        4. ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน  จาํนวน 38,270 บาท
ประจาํปี 2562 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0861/ว 
3274 ลงวนัที 19 มิถุนายน 2561 และหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 
0808.2/ว 3028 ลงวนัที 6 มิถุนายน 2561
- แผนพฒันาท้องถนิสีปี (พ.ศ.2561-2564) และทีแก้ไข
ครงัที 1 /2561   ของเทศบาลตําบรูสะมิแล หน้าที 12 ลาํดบั
ที 1

โครงการห้องสมุด รกัการอ่าน 10,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวนั โครงการค่าอาหารกลางวนัของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ประจาํมสัยิดนูรุลลุตฟี  จะรงับาตู 
หมู่ที 5 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 
0861/ว 3274    ลงวนัที 19 มิถุนายน 2561 และหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก       ที มท 0808.2/ว 3028 
ลงวนัที 6 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)และ
ทีแก้ไขครงัที 1 /2561 ของเทศบาลตําบรูสะมิแล  หน้าที  
13  ลาํดบัที 2 

โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสําหรบัจดั
การศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กนูรุลลุตฟี

100,570 บาท

โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสําหรบั
โครงการอาหารกลางวนัสถานศึกษาในพนืทีตําบลรูสะมิแล

514,500 บาท



 

รวม

จาํนวน

รวม

รวม

จาํนวน

เพอืจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั
ให้กบัโรงเรียนสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนั
พืนฐาน (สพฐ.) ดงันี
      - โรงเรียนอนุบาลปัตตานี   จาํนวน 200 วนัๆละ 20 
บาท/1,921คน 
เป็นเงิน 7,684,000 บาท
       -โรงเรียนบ้านรูสะมิแล      จาํนวน 200 วนัๆละ 20 
บาท/ 325 คน 
เป็นเงิน 1,300,000 บาท
       - โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ จาํนวน 200 วนัๆละ 20 
บาท/101 คน 
เป็นเงิน 404,000 บาท 
ตามหนงัสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 
3274 ลงวนัที 19 มิถุนายน 2561 "ทงัน ีจะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน"

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนสําหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั 9,388,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 9,388,000 บาท

เงินอุดหนุน 9,388,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) 5,171,820 บาท

เพอืจ่ายเป็นเงินค่าสนบัสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กบั
โรงเรียนสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนั
พืนฐาน (สพฐ.) และศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสงักดั  จาํนวน 
260 วนั ดงันี
        - โรงเรียนอนุบาลปัตตานี        จาํนวนเด็ก 1,921 คน  
        - โรงเรียนบ้านรูสะมิแล           จาํนวนเด็ก   325  คน 
        - โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ     จาํนวนเด็ก   101  คน 
        - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กประจาํมสัยิดนูรุลลุตฟี    จาํนวน
เด็ก 105 คน  
        - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัปัตตานี   จาํนวน
เด็ก 103 คน 
        - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที 40             จาํนวน
เด็ก 144 คน 
ตามหนงัสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 
3274 
ลงวนัที 19 มิถุนายน 2561 “ทงันีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รบั
การจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน"

ค่าวสัดุ 5,171,820 บาท



รวม
รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวนเงินเพิมต่าง ๆของพนกังานจ้าง 1,051,560 บาท

เพอืจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษอืนๆ 
นอกเหนือจากเงินเดือนให้พนกังานจ้างตามภารกิจ และ
พนกังานจ้างทวัไป ได้แก่ เงินเพิมค่าครองชีพชวัคราว 
(พ.ช.ค.),เงินสวสัดิการสําหรบัผู้ปฏิบติังานประจาํสํานกังาน
พืนทีพิเศษ (สปพ.), เงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้กบัพนกังาน
จ้างตามประกาศ ก.ท.จ. จงัหวดัปัตตานี, และเงินเพมิพิเศษ
อืนตามทีระเบียบกฎหมายกาํหนด  จาํนวน 12 เดือน     
     

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 3,779,760 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กบัพนกังานจ้างตาม
ภารกิจ และพนกังานจ้างทวัไป ตําแหน่งพนกังานขบั
เครืองจกัรกลเบา พนกังานขบัรถยนต์ส่วนกลาง และ
พนกังานจ้างทวัไป  จาํนวน  12  เดือน

เงินประจาํตําแหน่ง 60,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษอืนๆ
นอกเหนือจากเงินเดือนให้พนกังานเทศบาล ได้แก่ เงิน
ประจาํตําแหน่งของพนกังานส่วนท้องถนิ และเงินและเงิน
ประจาํตําแหน่งอืนตามทีระเบียบกฎหมายกาํหนด    
จาํนวน 12 เดือน    

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนกังาน 214,260 บาท

เพอืจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษอืนๆ
นอกเหนือจากเงินเดือนให้พนกังานเทศบาลได้แก่ เงินเพิม
ค่าครองชีพชวัคราว (พ.ช.ค.),  
เงินเพิมพิเศษสําหรบัการสู้รบ (พสร.), เงินสวสัดิการสําหรบั
ผู้ปฏิบตัิงานประจาํสํานกังานพนืทีพิเศษ (สปพ.), เงินเพิม
สําหรบัคุณวุฒิที   ก.พ.หรือ 
ก.ท.รบัรองฯ, และเงินเพมิพิเศษอืนตามทีระเบียบกฎหมาย
กาํหนด   จาํนวน 12 เดือน   

เงินเดือนพนกังาน 1,300,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทงัเงินปรบัปรุงเงินเดือนให้กบั
พนกังานเทศบาล ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม, หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข, นกัวิชาการ
สุขาภิบาล, เจ้าพนกังานธุรการ และเจ้าพนกังาน
สาธารณสุข   จาํนวน 12 เดือน     
    

งบบุคลากร 6,405,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ ) 6,405,580 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทวัไปเกียวกบัสาธารณสุข 10,153,115 บาท



 

 

รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

รวม

จาํนวน01 จ้างเหมาบริการรายเดือน 1,404,000 บาท
เพอืจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน จาํนวน 13 อตัรา 
ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท  จาํนวน 12 เดือน 

ค่าใช้สอย 1,693,400 บาท

รายจ่ายเพือให้ไดม้าซึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กบัพนกังาน
เทศบาลทีมีสิทธิเบิก ได้ตามระเบียบฯ     
     

ค่าเช่าบ้าน 100,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กบัพนกังานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ จาํนวน 12 เดือน     
     

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 50,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ให้กบัพนกังานเทศบาล และพนกังานจ้างตามภารกิจ  และ
พนกังานจ้างทวัไป จาํนวน 12 เดือน     
     

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

463,135 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินรางวลั ให้กบัผู้ปฏิบติัราชการอนั
เป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลรูสะมิแล เช่น วิทยากร และ
เจ้าหน้าทีดําเนินการสอบ ตามมติ ก.ท. ครงัที 4/2556 เมือ
วนัที 25 เมษายน 2546 โดยเบิกจ่ายตามทีระเบียบกาํหนด 
เพอืจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรบัพนกังาน
เทศบาล พนกังานจ้างตามภารกิจ และพนกังานจ้างทวัไป 
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวลัประจาํปี) ตามประกาศ
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัปัตตานี (ก.ท.จ.
ปัตตานี) เรอืง หลกัเกณฑ์ เงอืนไข และวิธีการกาํหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงิน
รางวลัประจาํปี สําหรบัพนกังานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนกังานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558  ประกาศ ณ วนัที 7 
เมษายน 2558 และเงินค่าตอบแทนอืนตามทีระเบียบ
กฎหมายกาํหนด      

งบดํา เนินงาน 3,616,535 บาท
ค่าตอบแทน 628,135 บาท



 

 

 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

- เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมและ
ป้องกนัโรคพิษสุนขับ้าในสตัว์เลยีงทีไม่มีเจ้าของ
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี (พ.ศ. 2561- 2564)
เพมิเติมหรือเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบล
รูสะมิแล หน้าที 17  
ลาํดบัที 1 

- เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรม
ผู้ประกอบการร้านอาหารในตําบลรูสะมิแล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าจ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถนิ พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ
เทศบาล
ตําบลรูสะมิแล   หน้าที  186 ลาํดบัที  4

02 โครงการควบคุมและป้องกนัโรคพิษสุนขับ้าในสตัว์เลยีงที
ไม่มีเจ้าของ

46,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนอืงกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ

01 โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารในตําบลรูสะมิแล 30,000 บาท

03 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 50,000 บาท
เพอืจ่ายเป็นค่าเย็บหนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ , ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสาร ,  ค่ารบัวารสาร หนงัสือพิมพ์ต่างๆ , 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการอบรมและ
สมัมนา  , ค่าจดัทําป้ายโฆษณา , จดัทําวารสาร เอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ , ค่าจ้างทําของ ,  จ้างอดัรูป ค่าล้างฟิล์ม , ค่า
จดัทําเบียประกนัภยัฯให้กบัรถยนต์ส่วนกลาง หรือรถประจาํ
ตําแหน่ง ,  ค่าจดัทําประกนัชีวิตให้กบัพนกังานจ้าง
เทศบาล  พนกังานจ้างตามภารกิจ พนกังานจ้างทวัไป , 
ค่าจ้างแรงงานในการปฏิบติังานต่าง ๆ เป็นครงัคราว ,  
ค่าใช้จ่ายการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตงัโทรศพัท์ระบบ  Internet , ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 
และค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีจาํเป็นและเป็นประโยชน์กบัเทศบาล  

02 ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร 50,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าเช่าเครอืงถ่ายเอกสารสําหรบัใช้ในสํานกังาน 



 

 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

รวม

จาํนวน

จาํนวนวสัดุก่อสร้าง 5,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุคงทน วสัดุ
สินเปลือง     และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่เช่น ไม้
ต่างๆ จอบ เลอืย สี ขวาน ตะปู  เทปวดัระยะ อิฐ กระเบือง 
ปูน เป็นต้น ฯลฯ     
     

วสัดุสํานกังาน 50,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าวสัดุสํานกังานทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุคงทน 
วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่เช่น 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ธงต่างๆ ผ้า
ประดบั แผ่นป้าย เครืองเย็บกระดาษ เก้าอีพลาสติก ตรา
ยาง นาํดืมสําหรบับริการประชาชนในสํานกังาน เป็นต้น 
ฯลฯ     

เพอืจ่ายเป็นค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัย์สิน เพอืให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น วสัดุ ครุภณัฑ์ ทีดินและ
สิงก่อสร้าง ฯลฯ     
     ค่าวสัดุ 1,255,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่า
เบียเลียงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ และค่าเช่าทีพกั
ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศให้แก่ พนกังาน
เทศบาล และพนกังานจ้างหรือบุคคลอืน ทีมีความจาํเป็นต้อง
เดินทางไปติดต่อราชการ หรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารบัการ
อบรมสมัมนาหรือ สอบคดัเลือก และมีสิทธิตามระเบียบทีทาง
ราชการกาํหนด ถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 50,000 บาท

- เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุม
คุณภาพตู้นาํหยอดเหรียญ
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561- 2564)
เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล   หน้าที 17 ลาํดบัที 2

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรมบุคลากร 50,000 บาท

03 โครงการควบคุมคุณภาพตู้นําหยอดเหรียญ 13,400 บาท



 

 

 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

รวม

จาํนวน

รวม
รวม

จาํนวนโครงการจดัซือเครอืงพ่นหมอกควนั จาํนวน 1 เครือง 59,000 บาท
เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือเครอืงพ่นหมอกควนั   จาํนวน 1 
เครือง        
ตามราคามาตราฐานครุภณัฑ์
เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564 )  
หน้าที  253     ลาํดบัที  23

ค่าครุภ ัณฑ์ 131,000 บาท

ครุภณัฑ์การเกษตร

เพอืจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศพัท์สํานกังาน 
โทรศพัท์เคลือนที ค่าส่งเอกสาร (FAX) สําหรบัใช้ในการ
ปฏิบติัราชการของเทศบาลตําบล
รูสะมิแล    จาํนวน 12 เดือน         

งบลงทุน 131,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 40,000 บาท

ค่าบริการโทรศพัท์ 40,000 บาท

วสัดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุคงทน 
วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่เช่น 
เครืองบนัทึกข้อมูล แผ่นบนัทึกข้อมูลโปรแกรมต่างๆ หมึก
พิมพ์เครอืงปรนิเตอร์  และวสัดุอืนๆทีเกียวข้องกบั
คอมพิวเตอร ์    
     

วสัดุเชือเพลิงและหล่อลนื 1,000,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือนํามนัเชือเพลิงและนํามนัหล่อลนื 
ได้แก ่นํามนัเบนซิน นาํมนัดีเซล นํามนัเครอืง ฯลฯ สําหรบั
ยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบติังานของเทศบาล     
     

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งทุกชนิด ทงัทีเป็น
วสัดุคงทน วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ค่าจดัซือยางนอก ยางใน หวัเทียน แบตเตอร ีไข
ควง ประแจ ฟิล์มกรองแสง และอุปกรณ์อืนๆของ 
รถจกัรยานยนต ์รถยนต์  และยานพาหนะทุกชนิด     
     



 

 

 

 

 

 

 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน02. จดัซือเครอืงทํานําร้อน-นําเย็น 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครอืงทํานําร้อน-นําเย็น แบบตงัพืน  
จาํนวน 2 ก๊อก พร้อมติดตงั  
ราคาตามท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)  
เพิมเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561  ของเทศบาลตําบล
รูสะมิแล หน้า 93  ลาํดบัที 5

01  เครอืงตดัหญ้าแบบข้อแข็ง 28,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครอืงตดัหญ้า แบบข้อแข็ง              
จาํนวน 3 เครือง  
ราคาตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์
เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล หน้า 249  ลาํดบัที 1

เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครอืงขยายเสียงแบบเคลอืนย้าย         
จาํนวน 1 ชุด 
ราคาตามท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)
เพิมเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบล  
    รูสะมิแล  หน้าที  93 ลาํดบัที 7

ครุภณัฑ์งานบ้านงานครวั

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
01 เครอืงขยายเสียงแบบเคลอืนย้าย 10,500 บาท



 

จาํนวน

รวม

รวม

รวม

จาํนวน

วสัดุอืน       
เพอืจ่ายเป็นค่าวสัดุอืนๆทีจาํเป็นในการปฏิบตัิงานของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล เช่น ถงัรองรบัขยะและสิงปฏิกูล ถุง
มือ เสือสะท้อนแสง  เสือกนัฝน รองเท้าบู๊ท หน้ากากอนามยั 
ฯลฯ   
     

ค่าวสัดุ 50,000 บาท

วสัดุอืน 50,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 110,000 บาท

งบดํา เนินงาน 50,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่จดัซอืเครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สาํหรบังานประมวลผล 
พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารทีมลีขิสิทธถิกูตอ้งตามกฎหมาย 
จาํนวน 1 ชุด โดยมคีณุลกัษณะดงันี
-มหีนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 2 แกนหลกั (2 core) 
 จาํนวน 1 หนว่ย โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนงึ หรอืดกีวา่ ดงัน ี
1) ในกรณีทีมหีนว่ยความจาํ แบบ Cache  Memory ขนาดไมน้่อย
  กวา่ 2 MB ตอ้งมคีวามเรว็สญัญาณนาฬกิาพนืฐานไมน่อ้ยกวา่ 
  3.0 GHz   และมหีนว่ยประมวลผลดา้น กราฟิก (Graphics 
  Processing Unit) ไมน้่อยกวา่ 8 แกน หรอื 
2) ในกรณีทีมหีนว่ย ความจาํแบบ Cache  Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 
  3 MB ตอ้งมคีวามเรว็สญัญาณนาฬกิาพนืฐานไมน้่อย  กวา่ 2.5 GHz
  และมเีทคโนโลยเีพมิสญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณทีีตอ้งใช้ความสามารถ
  ในการประมวลผลสูง 
–  มหีน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนดิ DDR4 หรอื ดกีวา่ ขนาดไมน่อ้ย
  กวา่ 8 GB 
–  มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ขนาด ความจไุมน่อ้ยกวา่ 1 TB 
  จาํนวน 1 หน่วย หรอื ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุมน้่อย
  กวา่ 120 GB จาํนวน 1 หน่วย 
–  มจีอภาพทีรองรบั ความละเอยีดไมน่อ้ยกวา่ 1,366 x 768 Pixel 
  และมขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 12 นวิ 
–  มDีVD-RW หรอืดกีวา่ แบบตดิตงัภายใน (Internal) หรอืภายนอก
  (External)  จาํนวน  1 หนว่ย 
–  มช่ีองเชือมตอ่ระบบ เครอืขา่ย (Network  Interface) แบบ10/ 
   100/1000 Base-T หรอืดกีวา่ จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ช่อง
–  มช่ีองเชือมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ไมน่อ้ยกวา่ 
   3 ช่อง
–  มมีช่ีองเชือมตอ่แบบ HDMI หรอื VGA จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ช่อง 
–  สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n,ac) และ Bluetooth 
–  ราคาตามมาตรฐานกระทรวงดจิลิทลัเพอืเศรษฐกิจและสงัคม 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสปีี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

เพมิเตมิและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตาํบล
รสูะมแิล  หนา้ 93 ลาํดบัที 6

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

05 เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรบังานประมวลผล 26,000 บาท



รวม
รวม

จาํนวน

รวม
รวม
รวม

จาํนวนโครงการฝึกอบรมเบืองต้นและการป้องกนัการตงัครรภ์ก่อน
วยัอนัควร

30,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
เบืองต้นและการป้องกนัการตงัครรภ์ก่อนวยัอนัควร โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหารและเครืองดืม อาหารกลางวนั ค่าตอบแทน ค่า
วิทยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าของขวญัค่าจดัสถานที และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจาํ เป็น
- เป็นไปตามพ.ร.บ.เทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติม
จนถึงปัจจุบนั (ฉบบัที 13) พ.ศ. 2552 ส่วนที 3 มาตรา 50 
(7) ส่งเสริมการพฒันาสตร ีเด็ก เยาวชนผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี(พ.ศ. 2561 - 2564) 
แก้ไขครงัที 1/2561 หน้าที 14  ลาํดบัที  1

ค่าใช้สอย 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย

แผนงานสงัคมสงเคราะห์
งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 250,000 บาท

งบดํา เนินงาน 250,000 บาท

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 60,000 บาท

เพอืเงินอุดหนุนสําหรบัการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริ ด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้าน) หมู่
ที 1-6  ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกบัปัญหาและ
บริบทของพืนที เช่น ค่าใช้จ่ายในการพฒันาศกัยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชน  ในการเพิมพูนความรู้    
ความสามารถทกัษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรบัการ
อบรม การประชุม การสมัมนา การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ หรือกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกบัภารกิจของ
แต่ละโครงการ
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถนิ 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที 5 กรกฎาคม 
2561  เรอืง ซกัซ้อมแนวทางการตงังบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทวัไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (2561-2564) เพมิเติม
และเปลียนแปลง ครงัที 1/2561  ของเทศบาลตําบลรูสะมิ
แล  หน้าที  83   ลาํดบัที 1 

เงินอุดหนุน 60,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน 60,000 บาท



 

 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวนโครงการส่งเสริมและป้องกนัปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครวั

30,000 บาท

- เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและ
ป้องกนัปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครวั โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยอาหารและครืองดืม ค่าอาหารกลางวนั 
ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าจดัสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆที
จาํเป็น
- เป็นไปตามพ.ร.บ.เทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติม
จนถึงปัจจุบนั (ฉบบัที 13) พ.ศ. 2552 ส่วนที 3 มาตรา 50 
(7) ส่งเสริมการพฒันาสตร ีเด็ก เยาวชนผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้าที 176  ลาํดบัที 10

โครงการร้อยรกัดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ 150,000 บาท
- เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการร้อยรกั
ดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครอืงดืม อาหาร
กลางวนั ค่าตอบแทน เช่าเต็นท์ โต๊ะ เครืองเสียง ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าของขวญั
ค่าจดัสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจาํเป็น
- เป็นไปตามพ.ร.บ.เทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติม
จนถึงปัจจุบนั (ฉบบัที 13) พ.ศ. 2552 ส่วนที 3 มาตรา 50 
(7)  ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้าที 173  ลาํดบัที 7

โครงการเยยีมบ้านผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 40,000 บาท

- เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยียมบ้านผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าชุด
ส่งเสริมสุขภาพ  เครืองดืมธญัญาหาร นม ผลิตภณัฑ์บํารุง
สุขภาพ ผ้าอ้อมสําเร็จรูป  ยาสามญัประจาํบ้าน วสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ กระเป๋า ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจาํเป็น
- เป็นไปตามพ.ร.บ.เทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติม
จนถึงปัจจุบนั (ฉบบัที 13) พ.ศ. 2552 ส่วนที 3 มาตรา 50 
(7)  ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
หน้าที 177  ลาํดบัที 12



 

 

 

 

รวม
รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

เพอืจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กบัพนกังานจ้างตาม
ภารกิจ และพนกังานจ้างทวัไป ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา,
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ,ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า,พนกังานขบัรถยนต์
ส่วนกลาง,พนกังานขบัเครอืงจกัรกลขนาดเบา,พนกัขบั
เครืองกลขนาดกลาง,ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบนัทึกข้อมูล,พนกังาน
ขบัรถกระเช้าไฟฟ้า,และคนงานทวัไป   จาํนวน 12 เดือน

เพอืจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษอืนๆ
นอกเหนือจากเงินเดือนให้พนกังานเทศบาล ได้แก่ เงิน
ประจาํตําแหน่งของพนกังานส่วน
ท้องถิน ตามทีระเบียบกฎหมายกาํหนด   จาํนวน 12 เดือน    

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 2,200,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษอืนๆ
นอกเหนือจากเงินเดือนให้พนกังานเทศบาลได้แก่ เงินเพิม
ค่าครองชีพชวัคราว (พ.ช.ค.),เงินเพิมพิเศษสําหรบัการสู้รบ 
(พสร.),เงินสวสัดิการสําหรบัผู้ปฏิบตัิงานประจาํสํานกังาน
พืนทีพิเศษ (สปพ.), เงินเพิมสําหรบัคุณวุฒิที ก.พ. หรือ ก.ท.
รบัรองฯ, และเงินเพมิพิเศษอืนตามทีระเบียบกฎหมาย
กาํหนด   จาํนวน 12 เดือน    

เงินประจาํตําแหน่ง 152,400 บาท

เพอืจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทงัเงินปรบัปรุงเงินเดือนให้กบั
พนกังานเทศบาล ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง, หวัหน้า
ฝ่ายการโยธา, วิศวกรโยธา,นกัผงัเมือง,นายช่างโยธา, 
เจ้าหน้าทีการประปา, เจ้าพนกังานธุรการ, และเจ้าพนกังาน
การเงินและบญัชี  จาํนวน 12 เดือน     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนกังาน 200,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ ) 4,492,400 บาท

เงินเดือนพนกังาน 1,200,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทวัไปเกียวกบัเคหะและชุมชน 9,310,150 บาท

งบบุคลากร 4,492,400 บาท



 

จาํนวน

รวม

รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

เพอืจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กบัพนกังาน
เทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ     
     

เพอืจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนกังานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบฯ จาํนวน 12 เดือน     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ให้กบัพนกังานเทศบาล พนกังานจ้างตามภารกิจ และ
พนกังานจ้างทวัไป จาํนวน 12 เดือน     
    

ค่าเช่าบ้าน 80,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงาน
ก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างคณะกรรมการตรวจแบบแปลน
การก่อสร้างต่างๆ ทียืนขออนุญาตต่อเทศบาล ค่าตอบแทน 
เงินรางวลั ให้กบัผู้ปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
เทศบาลตําบลรูสะมิแล เช่น วิทยากร และเจ้าหน้าที
ดําเนินการสอบ ตามมติ ก.ท. ครงัที 4/2546 เมือวนัที 25 
เมษายน 2546       โดยเบิกจ่ายตามทีระเบียบกาํหนด และ
จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรบัพนกังานเทศบาล 
พนกังานจ้างตามภารกิจ และพนกังานจ้างทวัไป เป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวลัประจาํปี) ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัปัตตาน ี(ก.ท.จ.ปัตตานี) เรอืง 
หลกัเกณฑ์ เงอืนไข และวิธีการกาํหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจาํปี 
สําหรบัพนกังานเทศบาล ลูกจ้าง และพนกังานจ้างของ
เทศบาล พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วนัที7 เมษายน 2558     

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 150,000 บาท

ค่าตอบแทน 535,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

300,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษอืนๆ 
นอกเหนือจากเงินเดือนให้พนกังานจ้างตามภารกิจ และ
พนกังานจ้างทวัไป ได้แก่  เงินเพิมค่าครองชีพชวัคราว 
(พ.ช.ค.), เงินสวสัดิการสําหรบัผู้ปฏิบติังานประจาํสํานกังาน
พืนทีพิเศษ (สปพ.),  เงินค่าตอบแทนพิเศษให้กบัพนกังาน
จ้างตามประกาศ ก.ท.จ. จงัหวดัปัตตานี และเงินเพมิพิเศษ
อืนตามทีระเบียบกฎหมายกาํหนด    จาํนวน 12 เดือน     
    

งบดํา เนินงาน 4,167,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนกังานจ้าง 740,000 บาท



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

จาํนวน

จาํนวน

เพอืจ่ายเป็นค่าเย็บหนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ , ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสาร ,  ค่ารบัวารสาร หนงัสือพิมพ์ต่างๆ , 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการอบรมและ
สมัมนา  , ค่าจดัทําป้ายโฆษณา , จดัทําวารสาร เอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ , ค่าจ้างทําของ ,  จ้างอดัรูป ค่าล้างฟิล์ม , ค่า
จดัทําเบียประกนัภยัฯให้กบัรถยนต์ส่วนกลาง หรือรถประจาํ
ตําแหน่ง , ค่าจดัทําประกนัชีวิตให้กบัพนกังานจ้างเทศบาล  
พนกังานจ้างตามภารกิจ พนกังานจ้างทวัไป , ค่าจ้าง
แรงงานในการปฏิบติังานต่าง ๆ เป็นครงัคราว , ค่าใช้จ่าย
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา , ค่าใช้จ่ายในการติดตงั
โทรศพัท์ระบบ  Internet , ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง และ
ค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีจาํเป็นและเป็นประโยชน์กบัเทศบาล  
ค่าจ้างเหมาติดตงัไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาขุด/ขน
ดิน ฯลฯ ค่าติดตงัประปา ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและ
ติดตงัอุปกรณ์ประปา ซ่อมแซมท่อประปา ฯลฯ 
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแนวเขตทีดินหรือรงัวดัทีดิน ค่าจ้าง
เหมารงัวดัทีดินสาธารณประโยชน์ ค่าจ้างเหมาออกแบบ
แปลนอาคาร ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลางและค่าจ้างแรงงานใน
ปฏิบติังานตามภารกิจต่างๆและผู้ปฏิบติังานทวัไปในเทศบาล

เพอืจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน จาํนวน 10 อตัรา  
ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท  จาํนวน  12  เดือน ประจาํปี
งบประมาณ  2562

02. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 100,000 บาท

รายจ่ายเพอืให้ได้มาซึงบริการ

01 จ้างเหมาบริการรายเดือน 1,080,000 บาท

ค่าใช้สอย 2,362,000 บาท



 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

รวม

จาํนวน

เพอืจ่ายเป็นค่าวสัดุสํานกังานทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุคงทน 
วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่เช่น 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ธงต่างๆ ผ้า
ประดบั แผ่นป้าย เครืองเย็บกระดาษ เก้าอีพลาสติก ตรา
ยาง นาํดืมสําหรบับริการประชาชนในสํานกังาน เป็นต้น 
ฯลฯ     

ค่าวสัดุ 1,250,000 บาท

วสัดุสํานกังาน 100,000 บาท

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 100,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัย์สิน เพอืให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น วสัดุ ครุภณัฑ์ ทีดินและ
สิงก่อสร้าง ฯลฯ      
     

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมบุคลากร 80,000 บาท

เพอืจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม
บุคลากร และค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมตาม
โครงการต่างๆทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถนิ  
สถาบนัการศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆจดัขึนเพอืพฒันา
ศกัยภาพของพนกังานเทศบาล พนกังานจ้างตามภารกิจ 
และพนกังานจ้างทวัไป เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
  

01.โครงการปรบัปรุงภูมิทศัน์ทางหลวงท้องถิน 1,002,000 บาท
- เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือต้นไม้พร้อมกระถางต้นไม้  
ดําเนินการปรบัปรุง
ภูมิทศัน์บริเวณข้างทางถนน  จาํนวน 2 แห่ง ต่อไปนี  
      1. จดัซือต้นไม้พร้อมกระถางต้นไม้  ดําเนินการ
ปรบัปรุงภูมิทศัน์บริเวณข้างทางถนนถนนสามคัค ี  จาํนวน 
100 ต้น  
ตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (2561-2564) 
เพมิเติม และ เปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล  หน้าที  43 ลาํดบัที 12 
      2. จดัซือต้นไม้พร้อมกระถางต้นไม้  ดําเนินการ
ปรบัปรุงภูมิทศัน์บริเวณข้างทางถนนถนนหนองจิก  จาํนวน 
70 ต้น 
ตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (2561-2564) 
เพมิเติม และ เปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาล

รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ



 

 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

รวม

จาํนวนค่าบริการโทรศพัท์ 20,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศพัท์สํานกังาน 
โทรศพัท์เคลือนที ค่าส่งเอกสาร (FAX) สําหรบัใช้ในการ
ปฏิบติัราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  จาํนวน 12 
เดือน     
     

เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุ ทีไม่สามารถจดัเข้าวสัดุในกลุ่มอืน
ได้

ค่าสาธารณูปโภค 20,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุคงทน 
วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่เช่น 
เครืองบนัทึกข้อมูล แผ่นบนัทึกข้อมูลโปรแกรมต่างๆ หมึก
พิมพ์เครอืงปรนิเตอร์  และวสัดุอืนๆทีเกียวข้องกบั
คอมพิวเตอร ์    
   

วสัดุอืน 100,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือนํามนัเชือเพลิงและนํามนัหล่อลนื 
ได้แก ่นํามนัเบนซิน นาํมนัดีเซล นํามนัเครอืง ฯลฯ สําหรบั
ยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบติังานของเทศบาล          

วสัดุคอมพิวเตอร์ 100,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งทุกชนิด ทงัทีเป็น
วสัดุคงทน วสัดุสินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ค่าจดัซือยางนอก ยางใน หวัเทียน แบตเตอร ีไข
ควง ประแจ ฟิล์มกรองแสง และอุปกรณ์อืนๆของ 
รถจกัรยานยนต ์รถยนต์  และยานพาหนะทุกชนิด     
    

วสัดุเชือเพลิงและหล่อลนื 300,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างทุกชนิด ทงัทีเป็นวสัดุคงทน วสัดุ
สินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่เช่น ไม้
ต่างๆ จอบ เลอืย สี ขวาน ตะปู เทปวดัระยะ อิฐ กระเบือง ปูน 
เป็นต้น ฯลฯ     
     

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 บาท

วสัดุก่อสร้าง 500,000 บาท



 

 

 

 

 

 

 

 

รวม
รวม

จาํนวน
- เ พอืจ่ายเ ป็นค่าจดัซอืเครอืงปรบัอากาศแบบแยกสว่น ชนิดตงัพนืหรือชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู   จาํนวน 1 เ ครอืง 

โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี   

1. ขนาดทกีาํหนดเ ป็นขนาดไม่ตาํกว่า 18,000  บีทียู
2. ราคาทีกาํหนดเ ป็นราคาทีรวมค่าติดตงั

3. เ ครอืงปรบัอากาศทีมีความสามารถในการทาํความเ ย็นขนาดไม่เ กิน 40,000 บีทียู  ต้อง

ได้รบัการรบัรองมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมและฉลากประหย ัดไฟฟ้าเบอร์ 5

4. ต้องเ ป็นเ ครืองปรบัอากาศทปีระกอบสาํเ ร็จรูปทงัชุดทงัหน่วยสง่ความเ ย็นและหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเ ดียวกนั

5. เ ครอืงปรบัอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เ ช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า 
(Electric grids) หรือเครอืงผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เ ป็นต้น สามารถดกัจบัอนุภาค  

ฝุ่ นละอองและอปุกรณ์สามารถทาํความสะอาดได้

  - ชนิดตงัพนืหรือแขวน

  - ชนิดติดผนัง

สาํหรบัชนิดตู้ตงัพนืเ ป็นเ ครืองปรบัอากาศทีไม่มีระบบฟอกอากาศ

6. มีความหน่วงเ วลาการทาํงานของคอมเพรสเ ซอร์
7. การจดัซือเ ครืองปรบัอากาศขนาดอนื  ๆ(นอกจากข้อ3) ใหเ้ ป็นไปตามมติ

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิครงัท ี3/2539 (ครงัท ี57) เ มอืวนัที 14 

มิถุนายน 2539 เ กยีวกบัการประหย ัดพลงังาน โดยใหพ้ิจารณาจดัซือเ ครืองปรบัอากาศที

มีประสทิธิภาพ 

สงู (EER)  นอกเ หนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลกัการเ ปรียบเ ทียบคุณสมบตั ิคือ

  - ถ้าจาํนวนบีทียู เ ท่ากนัใหพ้ิจารณาเปรียบเ ทียบจํานวนวตัต์ทีน้อยกว่า

  - ถ้าจาํนวนบีทียูไม่เ ท่ากนัใหนํ้าจาํนวนบีทียูหารด้วยจาํนวนวตัต์ (บีทียูต่อวตัต)์
ผลทไีด้คือค่าEER ถ้าค่าของ EER สงู ถือว่าเ ครอืงปรบัอากาศมีประสทิธิภาพสงูสามารถ

ประหย ัดพลงังานได้ดีกว่า

8. การติดตงัเ ครอืงปรบัอากาศ

    (1) แบบแยกสว่น ประกอบด้วยอปุกรณ์ ดงันี สวิตซ ์1 ตวั ท่อทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวน

ยาว 4 เ มตร สายไฟยาวไม่เ กิน 15 เ มตร

9. ค่าติดตงัเ ครอืงปรบัอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตงัแยกจากราคาเ ครอืงปรบัอากาศ)
    (1) ชนิดตงัพนืหรือชนิดแขวน

     ขนาดไม่ตาํกว่า 13,000 บีทียู  4,000 บาท

     ขนาดไม่ตาํกว่า 40,000 บีทียู  5,500 บาท

    (3) ชนิดติดผนัง

     ขนาด 12,000-24,000 บีทียู  3,000 บาท

- ราคาตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์
- เ ป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสปีี (พ.ศ. 2561- 2564) เ พมิเ ติมและเ ปลยีนแปลง ครงั

ท ี1/2561 ของเทศบาลตาํบลรูสะมิแล  หน้าที  116 ลาํดบัที 5

ครุภณัฑ์สํานกังาน
01.ค่าจดัซือเครืองปรบัอากาศ 32,000 บาท

งบลงทุน 650,750 บาท
ค่าครุภ ัณฑ์ 650,750 บาท



 

 

 

 

 

 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน02.ค่าจดัซือปากกาจบัเหล็ก 6,700 บาท

- เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือปากกาจบัเหล็ก   จาํนวน 1 เครือง 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี     
     1. ขนาด  8 นิว
     2. ราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 
2564) เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล  หน้าที 119ลาํดบัที 13

01.ค่าจดัซือสว่าน 7,200 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือสว่านแบบไร้สาย ความเร็วรอบ 2 
ระดบั ระดบัความเร็วตําสุดที 0-450 รอบต่อนาที ความเร็ว
รอบสูงสุดที 0-1,500 รอบต่อนาที ตามราคาท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี (พ.ศ.2561-2561) 
เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล หน้าที 118 ลาํดบัที 12

- เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือรถจกัรยานยนต์  ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์อตัโนมติั จาํนวน 1 คนั โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี   
กรณีขนาดตํากว่า  ซีซี ทีกาํหนดไม่เกิน 5 ซีซี  หรือขนาด
เกินกว่า   ซีซี ทีกาํหนดไม่เกิน 5 ซีซี  เป็นรถจกัรยานยนต์
ตามขนาด ซีซี 
ทีกาํหนดไว ้
- ราคาทีกาํหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
- การจดัซือรถจกัยานยนต์ ให้มีคุณสมบติัตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
- ราคาตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี (พ.ศ. 2561- 2564) 
เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล  หน้าที  116  
ลาํดบัที 4

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
01.ค่าจดัซือรถจกัรยานยนต์ 51,000 บาท



 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน06.ค่าจดัซือเครอืงสว่านไฟฟ้า 2,300 บาท
- เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือสว่านไฟฟ้า   จาํนวน 1 เครือง โดยมี
คุณลกัษณะ 
ดงันี     
     1. ความเร็วรอบ 0 – 3,400 รอบต่อนาที
     2. ราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561- 2564) 
เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล   หน้าที 120  ลาํดบัที 17 

05.ค่าจดัซือเครอืงตดัไฟเบอร์ 19,900 บาท

- เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือเครอืงตดัไฟเบอร์   จาํนวน 1 เครือง 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี     
     1. ขนาด 16 นิว
     2. ราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561- 2564) 
เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล   หน้าที  120 ลาํดบัที 16 

04.ค่าจดัซือตู้เชอืมไฟฟ้า 11,600 บาท

- เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือตู้เชือมไฟฟ้า  จาํนวน 1 เครือง โดยมี
คุณลกัษณะ 
ดงันี     
     1. กระแสไฟเชอืม 20 - 250 แอมป์              
     2. ราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561- 2564) 
เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล หน้าที  119
ลาํดบัที 15 

03.ค่าจดัซือเครอืงสกดัคอนกรีต 20,500 บาท

- เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือเครอืงสกดัคอนกรีตไฟฟ้า จาํนวน 1 
เครือง  
โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี     
     1. กาํลงัไฟฟ้าไม่น้อยกว่า  1,130 วตัต์
     2. ราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 
2564) เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล  หน้าที  119ลาํดบัที 14



จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน01.ค่าจดัซือเครอืงตดัหญ้า  ราคาเคืองละ 9,500 บาท 19,000 บาท
เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือเครอืงตดัหญ้า แบบข้อแข็ง              
จาํนวน 2 เครือง  แบบข้อแข็ง  เครอืงยนต์ขนาดไม่น้อย
กว่า  1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30 ซีซี
ราคาตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ เป็นไปตามแผนพฒันาสีปี 
เพมิเติมเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 หน้าที  115  ลาํดบัที 2  

เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล              
จาํนวน 1 เครือง โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี                   
ควาามละเอียด 20 ล้านพิกเซล ตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ 
เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 หน้าที 115 ลาํดบั
ที 1

ครุภณัฑ์งานบ้านงานครวั

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

01.ค่าจดัซือกล้องถ่ายภาพ 19,300 บาท

08.ค่าจดัซือเลือยยนต์ 54,300 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือเครอืงเลอืยยนต์ ขนาด 5.3 แรงม้า 
จาํนวน 1 เครือง  ราคา  46,000 บาท 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี     
     1. ขนาด 5.3 แรงม้า                    
     2. ราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล   หน้าที  122   ลาํดบัที  24

- เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือเครอืงเลอืยยนต ์ขนาด 2 แรงม้า 
จาํนวน 1 เครือง   ราคา  8,300 บาท 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี     
     1. ขนาด 2 แรงม้า                    
     2. ราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล   หน้าที  121   ลาํดบัที  19

07.ค่าจดัซือไม้วดัระดบั 1,900 บาท

- เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือไม้วดัระดบั   จาํนวน 1 อนั  โดยมี
คุณลกัษณะ 
ดงันี     
     1. ความยาว 5 เมตร           
     2. ราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล   หน้าที 120
ลาํดบัที 18 



 

 

 

จาํนวน

จาํนวน01.ค่าจดัซือเครืองหาพิกดัด้วยสญัญาณดาวเทียม 26,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองหาพิกดัด้วยสญัญาณดาวเทียม
แบบพกพา จาํนวน 1 เครือง  โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี     
     1. มีเครอืงรบัสญัญาณ GPS แบบความไวสูง
     2. มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD 
     3. บนัทึกข้อมูลตําแหน่งพิกดัได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด 
และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง
     4. บนัทึกข้อมูลค่าพิกดัโดยอตัโนมติัได้ถึง 10,000 จุด
     5. มีแผนทีประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตําแหน่ง
สถานทีสําคญัไม่น้อยกว่า 500,000 ตําแหน่ง
     6. มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดย
การวดัความดนับรรยากาศ
     7. มีพอร์ตสําหรบัเชือมต่อกบัเครอืงคอมพิวเตอร์ผ่าน
ทาง USB port แบบ High-Speed   
- ราคาตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี (พ.ศ. 2561- 2564) 
เพิมเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล หน้าที 118
ลาํดบัที  10

- เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเลอืยวงเดือนไฟฟ้า  แบบมือถือ 
จาํนวน 1 เครือง โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี     
     1. ขนาด 9 นวิ
     2. ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,700 วตัต์ 
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที
     3. ตดัไม้ได้หนา ไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร  ขนาดที
กาํหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลอืยขนัตํา
- ราคาตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพิมเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล   หน้าที  118
ลาํดบัที 11 

ครุภณัฑ์สํารวจ

ครุภณัฑ์โรงงาน
01.ค่าจดัซือเลอืยวงเดือนไฟฟ้า 7,300 บาท



 

 

 

 

จาํนวน

หน่วย มีหน่วยความจาํแบบ Cache Memory ขนาด

ดิจิทลัเ พือเ ศรษฐกิจและสงัคม  โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี   
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลกั (4 core) จาํนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจาํแบบ
ไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเ ร็วสญัญาณนาฬิกาพนืฐานไม่น้อยกว่า     3.2 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเ พอืแสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอย่างใดอย่าง      หรือดีกว่า ดงันี
1) เ ป็นแผงวงจรเ พอืแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทมีีหน่วย        ความจาํขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพอืแสดงภาพติดตงัอยู่ภายในหน่วย   ประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพอืแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

เ พอืจ่ายเ ป็นค่าซอื

1. จดัซือเ ครืองคอมพิวเ ตอร์สาํหรบังานประมวลผล  แบบที 1

งบประมาณ 27,000 บาท  จาํนวน 1 เ ครอืง พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบตัิการทมีีลิขสทิธิ

ถูกต้องตามกฎหมาย  โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี   

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 

4 แกนหลกั (4 core) จาํนวน 1 หน่วย 

มีหน่วยความจาํแบบ Cache Memory ขนาด

ไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเ ร็วสญัญาณนาฬิกาพนืฐานไม่น้อยกว่า     3.0 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเ พอืแสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอย่างใดอย่างหนึงหรือดีกว่า ดงันี

1) เ ป็นแผงวงจรเ พอืแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทมีีหน่วยความจาํขนาดไม่น้อย

กว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพอืแสดงภาพติดตงัอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics

Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 

GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพอืแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจาํหลกัในการ

แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจดัเ ก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 

TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จาํนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จาํนวน 1 หน่วย

- มีช่องเ ชอืมต่อระบบเ ครือข่าย (Network lnterface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จาํนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเ ชอืมต่อ (lnterface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า     3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเ มาส์

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า   600 : 1 และมีขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 นิว จาํนวน 1 หน่วย

- ราคาตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทลัเ พอืเ ศรษฐกิจและสงัคม

- เ ป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสปีี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)      เ พมิเ ติมและ

เ ปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 ของเ ทศบาลตาํบลรูสะมิแล  หน้าที  116  ลาํดบัท ี6 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
01.ค่าจดัซือเครอืงคอมพิวเตอร์ 89,000 บาท

งบประมาณ 36,000 บาท จาํนวน 1 เ ครอืง ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิว พร้อมชุด

ดิจิทลัเ พือเ ศรษฐกิจและสงัคม  โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี   

มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลกั (4 core) จาํนวน 1 

 2.จดัซือเ ครืองคอมพิวเ ตอร์สาํหรบังานประมวลผล  แบบที 2



 

 

 

 

จาํนวน

จาํนวน
- เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองจ่ายสารเคมี   จาํนวน 1 เครือง โดยมี
คุณลกัษณะ ดงันี     
     1. กาํลงัไฟ 380 โวลท์ มอเตอร์ขนาด 250 วตัต์
     2. ราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพิมเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรูสะมิ
แล   หน้าที  121 ลาํดบัที 20

ครุภณัฑ์อืน

01.ค่าจดัซือเครืองจ่ายสารเคมี 35,000 บาท

02. ค่าจดัซือเครืองพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา 8,200 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดาํ  ชนิด Network แบบที 1 (ไม่น้อยกว่า 27 หน้า/นาที)  
จํานวน 1 เครือง 
โดยมีคุณลักษณะ ดงันี   
     1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 
dpi
     2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm)
     3. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอตัโนมัติได้
     4. มีหน่วยความจํา  (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
     5. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไรส้าย (Wi-Fi) ได้
     7. มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
     8. สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และ Custom 
     9. ราคาตามมาตรฐานกระทรวงดิจิท ัลเพือเศรษฐกิจและ
สงัคม
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตาํบลรู
สะมิแล   หน้าที  117  ลําดบัที 9



 

 

 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน
- เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองวดัค่าสารปนเปือนในนํา  
จาํนวน 1 เครือง 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี     
- แบบดิจิตอล แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD
- ราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพิมเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล หน้าที   122
ลาํดบัที 25

- เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองวดัค่าความเค็ม   จาํนวน 1 
เครือง 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี     
     1. แบบดิจิตอล แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD
     2. ราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี (พ.ศ. 2561- 2564) 
เพิมเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล  หน้าที  122 
ลาํดบัที  23

05.ค่าจดัซือเครืองวดัค่าสารปนเปือนในนํา 89,250 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือปัมบาดาล    จาํนวน 1 เครือง 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี     
     1. ชนิดซบัเมิร์ท กาํลงัไฟ 380 โวลท์ 5 แรงม้า  
     2. ราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี (พ.ศ. 2561- 2564) 
เพิมเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล  หน้าที 122
ลาํดบัที 22 

04.ค่าจดัซือเครืองวดัค่าความเค็ม 62,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือปัมสูบนําชนิดหอยโข่ง    จาํนวน 1 
เครือง
โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี     
     1.รุ่นหน้าแปลน ขนาด 2 นิว กาํลงัไฟ 380 โวลท์
     2.ราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพิมเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล  หน้าที 121
ลาํดบัที 21 

03.ค่าจดัซือปัมสูบนําบาดาล 74,000 บาท

02.ค่าจดัซือปัมสูบนําชนิดหอยโข่ง 14,000 บาท



รวม

รวม
รวม

จาํนวน

รวม
รวม

จาํนวน

รวม
รวม

จาํนวน

เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการขยายเขตไฟฟ้าของตําบลรูสะมิ
แล  โดยอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัปัตตานี 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที 1-6 ตําบลรสูะมิแล 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 100,000 บาท
เงินอุดหนุน 100,000 บาท

เพือจ่ายเ ป็นค่าติดตงัสญัญาณไฟจราจรหนา้โรงเรยีนสาธิต 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลรสูะมิแล  
1.ตู้ควบคุมสญัญาณไฟสาํหรบั คนข้ามถนนพรอ้มอปุกรณ์ปุ่มกด 
2.ฐานตงัตู้สญัญาณไฟ 
3.Controller Shetter 
4.เสาสญัญาณไฟจราจรชุบกลัวาไนซ์แบบแขนเดียว 
5.โคมไฟสญัญาณแบบ 3 ดวงโคม พรอ้ม Backing Board           
ขนาด  3 -300 มม. 
6.จอนาฬิกาแสดงผลสแีดง เ ขียว พรอ้มตวัตุ๊กตาคนเดินข้าม
แบบเเคลือนไหว 
7.โคมตุ๊กตาแบบมีนาฬิกา 
8.ท่อเหล็ก (RSC) ขนาด 3" พรอ้มตดัถนน
9.ท่อ HDPE ขนาด 63 มม.
10.บ่อพกัสาย 
11.สายไฟ CVV-S4 x 1.5 ตร.มม. 
12.สายไฟ NYY 1x10 ตร.มม. 
13.สายไฟ THW 1x10 ตร.มม. 
14.Ground rod ชนดิ Exothermic welding 
15.Meter และ Safety Switch 30 A. 
16.ป้ายเตือนคนข้ามถนน 
เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศ บาล พ.ศ. 2496 
เป็นไปตามแผนพฒันาทองถินส ีปี(พ.ศ. 2561- 2564) เพิมเติมและ 
     เปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรสูะมิแล 
(ตามรปูแบบรายการทีเทศบาลกาํหนด)  หนา้ที 13  ลาํดบัที 16

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

01.โครงการติดตงัสณัญาณไฟจราจร 1,700,000 บาท

งบลงทุน 1,700,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,700,000 บาท

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000 บาท

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ       
  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซืออุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น สายไฟ บลัลาส 
หลอดไฟฟ้าทุกประเภท และอุปกรณ์อืนๆทีเกียวข้อง     

งบดํา เนินงาน 300,000 บาท
ค่าวสัดุ 300,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน 2,100,000 บาท



 

รวม
รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

รวม

จาํนวน
รวม

รวม

จาํนวน

จาํนวน2)ค่าจดัซือรถบรรทุกขยะแบบยกภาชนะ 2,800,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือรถยนต์บรรทุกมูลฝอย  แบบยก
ภาชนะ  จาํนวน 1 คนั โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี
    1. รองรบัมูลฝอย 
    2. ตวัรถชนิด 6 ล้อ 
    3. เครืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จงัหวะ 
    4. มีกาํลงัแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ทีรอบ ไม่
เกิน 3,300 รอบต่อนาที
- ราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพมิเติม และ เปลยีนแปลง ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล    
หน้าที 92  ลาํดบัที 3 

1)โครงการจดัซือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตนั จาํนวน 1
 คนั

2,400,000 บาท

- เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือรถบรรทุกขยะ (แบบอดัท้าย)  
จาํนวน  1  คนั         โดยมีคุณลกัษณะ  ดงันี  
- ขนาด 6 ตนั 6 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000 
ซีซี หรือกาํลงัเครอืงยนต์สูงสุด ไม่ตาํกว่า 170 กิโลวตัต ์
- เป็นไปตามราคาตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพมิเติม และ เปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล    หน้าที  91  ลาํดบัที 1

ค่าครุภ ัณฑ์ 5,740,000 บาท

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

วสัดุอืน 200,000 บาท
งบลงทุน 5,740,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าปรบัปรุง ซ่อมแซมครุภณัร์ เช่น รถขยะ ฯลฯ  
   ค่าวสัดุ 200,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าทิงขยะ และสิงปฏิกูล ของเทศบาลตําบลรูสะมิ
แล    

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 200,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ

ค่าบริการเช่าทีทิ้งขยะมูลฝอยของหน่วยงานอืนๆ 1,500,000 บาท

งบดํา เนินงาน 1,900,000 บาท
ค่าใช้สอย 1,700,000 บาท

งานกํา จดัขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 7,640,000 บาท



 

 

 

 

 

 

 

 

จาํนวน

จาํนวน

รวม
รวม
รวม

รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ

งบดํา เนินงาน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย 100,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรกัษาโครงสร้างของครุภณัฑ์
ขนาดใหญ ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพมิเติม และเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบล
รูสะมิแล หน้าที 49  ลาํดบัที 1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทวัไปเกียวกบัสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000 บาท

ค่าบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

ค่าบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 300,000 บาท

3) จดัซือถงับรรจุขยะ  แบบยกถงัคอนเทนเนอร์ 240,000 บาท
- เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือถงับรรจุขยะทีใช้ร่วมกบัรถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอย แบบยกถงัคอนเทนเนอร์  จาํนวน 2 ถงั  
โดยมีคุณลกัษณะ ดงันี
     1.  มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. 
     2.  พืนภาชนะรองรบัมูลฝอยมีความหนาไม่น้อยกว่า 
4.5 มม.
- ราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพมิเติม และ เปลยีนแปลง ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล หน้า 
92  ลาํดบัที 4



 

จาํนวน

รวม
รวม

รวม

จาํนวน

- เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจดัตงัศูนย์
แสดงสินค้าเพือส่งเสริมกลุ่มอาชีพตําบลรูสะมิแล โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครอืงดืม ค่าจดัสถานทีและวสัดุอุปกรณ์ 
ค่าของขวญั ค่าเครอืงเสียง    ค่าเช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอืนๆที
จาํเป็น
- พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
(6) ให้เทศบาลมีหน้าทีในการจดัการการส่งเสริม การฝึก 
และการประกอบอาชีพ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) 
เปลยีนแปลงและเพมิเติม ครงัที 1/2561  หน้าที  23  ลาํดบั
ที  9
                                                                         

รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ

โครงการจดัตงัศูนย์แสดงสินค้าเพอืส่งเสริมกลุ่มอาชีพตําบลรู
สะมิแล

30,000 บาท

งบดํา เนินงาน 305,000 บาท

ค่าใช้สอย 305,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจดัประชุมประชาคมเชิง
ปฏิบติัการ เพอืจดัทําแผนพฒันาท้องถนิ เพิมเติม หรือ
เปลยีนแปลงแผนพฒันาท้องถินสีปี ฯ เช่น  ค่าอาหาร
กลางวนั ค่าอาหารว่าง/นําดืม ค่าวิทยากร ค่าเช่าสถานที     
ค่าวสัดุทีจาํเป็น (รายการทุกรายการสามารถถวัเฉลียได้) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557 และพระราชบญัญติัการจดัซือจดัจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครฐัพ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทํา
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และ
ฉบบัที 2 พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)แก้ไข 
(ครงัที1) ประจาํปีงบประมาณ 2561  หน้าที 16  ลาํดบัที 1

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน 305,000 บาท

โครงการส่งเสริม สนบัสนุน การจดัทําแผนในระดบัต่างๆและ
การจดัทําเวทีประชาคม

100,000 บาท



 

 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

- เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
อาชีพการทําผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครอืงดืม ค่าจดัสถานทีและวสัดุอุปกรณ์ ค่าของขวญั ค่า
เครืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจาํเป็น
- พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (6) ให้เทศบาลมีหน้าทีในการจดัการการ
ส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เปลยีนแปลงและเพมิเติม ครงัที 1/2561  หน้าที 21 ลาํดบั
ที 6

- เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
อาชีพการตกแต่งและประดบัผ้า โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครอืงดืม ค่าจดัสถานทีและวสัดุ
อุปกรณ์          ค่าของขวญั ค่าเครอืงเสียง ค่าเช่าเต็นท์และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจาํเป็น
- พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (6) ให้เทศบาลมีหน้าทีในการจดัการการ
ส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) 
เปลยีนแปลงและเพมิเติม ครงัที 1/2561 หน้าที  19  ลาํดบั
ที  2                           

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทําผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 30,000 บาท

- เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างนกัเรียน
นกัศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนและวนัหยุดเพอืสร้างรายได้
ให้กบันกัศึกษาลดรายจ่ายผู้ปกครอง เป็นเงิน 15,000 บาท
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถนิ 
ด่วนทีสุด ที มท 0803/ว897 ลว 6 พ.ค.58 เรอืงหลกัเกณฑ์ 
วิธีปฏิบติัและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่นกัเรียน 
นกัศึกษา ทีช่วยปฏิบติังานราชการ
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564  
หน้าที 167 ลาํดบัที 15

โครงการฝึกอบรมอาชีพการตกแต่งและประดบัผ้า 30,000 บาท

โครงการจ้างนกัเรียนนกัศึกษาปฏิบติังสนในช่วงปิดภาคเรียน
และวนัหยุดเพอืสร้างรายได้ให้กบันกัเรียนนกัศึกษา ลด
รายจ่ายผู้ปกครอง

15,000 บาท



 

 

จาํนวน

จาํนวน

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
อาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดมื ค่าจดัสถานทีและวสัดุอุปกรณ์ ค่าของขวญั ค่า
เครืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจาํเป็น
- พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถนิ พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (6) ให้เทศบาลมีหน้าทีในการจดัการการ
ส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) เปลยีนแปลงและเพิมเติม ครงัที 
1/2561      
หน้าที 22 ลาํดบัที 
8                                                                       

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
อาชีพด้านการเกษตรโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าจดัสถานทีและวสัดุอุปกรณ์ ค่าของขวญั ค่าเครอืงเสียง ค่า
เช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจาํเป็น
- พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถนิ พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (6) ให้เทศบาลมีหน้าทีในการจดัการการ
ส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) เปลยีนแปลงหรือเพมิเติม ครงัที 
1/2561      
หน้าที 21 ลาํดบัที 
5                                                                      

โครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 บาท

โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร 30,000 บาท



 

 

 

จาํนวน

จาํนวน

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพการ
ตดัเย็บเสือผ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าและค่า
จดัสถานทีและวสัดุอุปกรณ์ 
ค่าของขวญั ค่าเครอืงเสียง ค่าเช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอืนๆที
จาํเป็น
- พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (6) ให้เทศบาลมีหน้าทีในการจดัการการ
ส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) เปลยีนแปลงหรือเพิมเติม ครงัที 
1/2561      
หน้าที 22 ลาํดบัที 
7                                                                     

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
อาชีพสําหรบัผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนตําบลรูสะมิแล
รวมใจ พลงัคนรุ่นใหม่ต้านภยั     ยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ     ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจดัสถานทีและวสัดุอุปกรณ์ 
ค่าของขวญั ค่าเครอืงเสียง ค่าเช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอืนๆที
จาํเป็น
- พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (6) ให้เทศบาลมีหน้าทีในการจดัการการ
ส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี  (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลยีนแปลง  ครงัที 1/2561 หน้าที 19 ลาํดบั
ที 1

โครงการฝึกอาชีพการตดัเย็บเสือผ้า 30,000 บาท

โครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรบัผู้เข้าร่วมโครงการค่าย
เยาวชนตําบลรูสะมิแลรวมใจ พลงัคนรุ่นใหม่ต้านภยัยาเสพติด

50,000 บาท



 

 

 

จาํนวน

จาํนวน

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มอาชีพด้านการแปรรูปอาหาร โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดมื ค่าจดัสถานทีและวสัดุอุปกรณ์ ค่าของขวญั ค่า
เครืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจาํเป็น
- พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถนิ พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (6) ให้เทศบาลมีหน้าทีในการจดัการการ
ส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561หน้าที 25 
ลาํดบัที 
13                                                                      

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพการ
ทําอาหารและขนม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจดัสถานที
และวสัดุอุปกรณ์ ค่าของขวญั ค่าเครอืงเสียง ค่าเช่าเต็นท์และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจาํเป็น
- พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถนิ พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (6) ให้เทศบาลมีหน้าทีในการจดัการการ
ส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) เปลยีนแปลงหรือเพมิเติม ครงัที 
1/2561      
หน้าที 20 ลาํดบัที 
3                                                                      

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพด้านการแปรรูปอาหาร 30,000 บาท

โครงการฝึกอาชีพการทําอาหารและขนม 30,000 บาท



 

รวม
รวม
รวม

จาํนวน

รวม
รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

02.โครงการแข่งขนักีฬาฟุตซอล ต้านภยัยาเสพติด 50,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขนักีฬาฟุต
ซอลต้ายภยั
ยาเสพติด รูสะมิแลคพั ประจาํปี 2562 เช่น  ค่าเงินรางวลั  
ค่าถ้วยรางวลั  ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน ค่าชุดกีฬา  ค่า
นําดืม  ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.
2559
-เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรท้องถนิสีปี (พ.ศ.
2561-2564)  เพมิเติมและเปลียนแปลงครงัที 1/2561 ของ
เทศบาลตําบล
รูสะมิแล หน้าที  75  ลาํดบัที 3

01.โครงการจดัฝึกทกัษะด้านกีฬาฟุตซอล 40,000 บาท

-เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจดัอบรมฝึก
ทกัษะด้านกีฬ
าฟุตซอล ตําบลรูสะมิแล ประจาํปี ๒๕๖๒ เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครอืงดืม  ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
           -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถนิ พ.ศ.๒๕๕๗
          - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรท้องถนิสีปี (พ.ศ.
2561 - 2564) เพมิเติม และ เปลยีนแปลงครงัที 1/2561 
ของเทศบาลตําบล          รูสะมิแล หน้าที  73  ลาํดบั  1

ค่าใช้สอย 195,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนอืงกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย

งานกีฬาและนนัทนาการ 1,858,400 บาท
งบดํา เนินงาน 195,000 บาท

วสัดุดนตรี 30,000 บาท

เพอืเป็นค่าใช้จ่ายจดัซือวสัดุดนตรี เช่น กลองแซมบ้า  กลอง
สองหน้า  กลองยาว  ฉิง  ฉาบ  กรบั  ลูกซดั ฯลฯ  
เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ
เทศบาลตําบล    รูสะมิแล  หน้าที 268  ลาํดบัที 67 

งบดํา เนินงาน 30,000 บาท
ค่าวสัดุ 30,000 บาท

งานบริหารทวัไปเกียวกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 30,000 บาท



 

 

 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน07.โครงการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนั กีฬาตกปลาสายบุรี 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ตามโครงการส่ง
นกักีฬาเข้าร่มการแข่งขนักีฬาตกปลาสายบุร ีประจาํปี 
2562 เช่น ค่าสมคัร ,ค่าเช้าเรือ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจดังาน  การจดัแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้าร่วม
การแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมหรือเปลยีนแปลงครงัที 1 /2561 ของเทศบาลตําบล
รูสะมิแล หน้าที 76  
ลาํดบัที 4

06.โครงการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาท้องถินเมือง
ตานีคพั

20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งนกักีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขนักีฬาท้องถนิเมืองตานีคพั เช่น ค่าชุดกีฬา  
ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่านําดืม  ค่าอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจดังาน 
การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิพ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรท้องถนิสีปี (พ.ศ.
2561-2564)        เพิมเติม และ เปลยีนแปลง ครงัที 
1/2561 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  หน้าที 74  ลาํดบัที  2

05.โครงการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาวนัท้องถนิไทย 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งนกักีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขนักีฬาวนัท้องถินไทย ประจาํปี 2562 เช่นค่า
ชุดกีฬา  ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่านําดืม  ค่าอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิพ.ศ.
2559
-เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรท้องถนิสีปี
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมหรือเปลยีนแปลงครงัที 1/256 
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล   หน้าที 79 ลาํดบัที 7



 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน11. โครงการท่องเทียวเชิงอนุรกัษ์รูสะมิแล ออนทวัร์ 20,000 บาท
- เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท่องเทียวเชิง
อนุรกัษ์ รูสะมิแลออนทวัร์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครอืงดืม 
ค่าจดัสถานทีและวสัดุอุปกรณ์ ค่าของขวญั ค่าเครอืงเสียง ค่า
เช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจาํเป็น
- เป็นไปตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (8) การส่งเสริมการท่องเทียว
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
เพมิเติม และ เปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 หน้าที  27 ลาํดบั
ที  18

                                                               

10. โครงการปนัชิวชิว ชมวิวหาดรูสะมิแล 10,000 บาท

- เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปันชิวชิว ชม
วิวหาดรูสะมิแล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครอืงดืม ค่าจดัสถานที
และวสัดุอุปกรณ์ ค่าของขวญั ค่าเครอืงเสียง ค่าเช่าเต็นท์และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจาํเป็น
- เป็นไปตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (8) การส่งเสริมการท่องเทียว
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เปลยีนแปลง และเพิมเติม ครงัที 1/2561  ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล  หน้าที  27 
ลาํดบัที 17           

                                                            

08.โครงการแข่งขนัว่าวตําบลรูสะมิแล 20,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขนัว่าว 
ตําบลรูสะมิแล เช่น ค่าเงินรางวลัค่าถ้วยรางวลั  ค่าตอบแทน
กรรมการตดัสิน
ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจดังาน การจดัแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้าร่วม
การแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)
เพมิเติม และ
เปลยีนแปลง ครงัที 1 /2561 ของเทศบาลตําบลรูสะมิ
แล                        หน้าที 81  ลาํดบัที 9



 

รวม
รวม

จาํนวน

-  เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือเครอืงออกกาํลงักายกลางแจ้งพร้อม
ติดตงั  หมู่ที 5  ประกอบด้วย 10 ชนิด ได้แก ่
       1. สถานีดึงคานคู่ 1 ชุด
       2. สถานีดนัอากาศคู่ 1 ชุด
       3. สถานีดนัราวยกตวัคู่ 1 ชุด
       4. สถานีบิดตวั 1 ชุด
       5. สถานีแกว่งตวั 1 ชุด
       6. สถานียืดขา 1 ชุด
       7. สถานีม้าโยกคู่ 1 ชุด
       8. สถานีซิทอพั 1 ชุด
       9. สถานีฝึกเดินคู่ 1 ชุด
       10. อุปกรณ์นวดหลงั 1 ชุด 
       11. ราคาตามท้องตลาด 
-  เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 
1134   
ลงวนัที  9  มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)
เพมิเติมและ
เปลยีนแปลงครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
หน้าที 125 
ลาํดบัที  5

ครุภณัฑ์กีฬา
01.โครงการจดัซือเครอืงออกกาํลงักายกลางแจ้งพร้อมติดตงั 
หมู่ที 5

831,700 บาท

งบลงทุน 1,663,400 บาท
ค่าครุภ ัณฑ์ 1,663,400 บาท



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม
รวม

จาํนวน

-  เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือเครอืงออกกาํลงักายกลางแจ้งพร้อม
ติดตงั  หมู่ที 5  ประกอบด้วย 10 ชนิด ได้แก ่
       1. สถานีดึงคานคู่ 1 ชุด
       2. สถานีดนัอากาศคู่ 1 ชุด
       3. สถานีดนัราวยกตวัคู่ 1 ชุด
       4. สถานีบิดตวั 1 ชุด
       5. สถานีแกว่งตวั 1 ชุด
       6. สถานียืดขา 1 ชุด
       7. สถานีม้าโยกคู่ 1 ชุด
       8. สถานีซิทอพั 1 ชุด
       9. สถานีฝึกเดินคู่ 1 ชุด
       10. อุปกรณ์นวดหลงั 1 ชุด 
       11. ราคาตามท้องตลาด 
-  เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 
1134   
ลงวนัที  9  มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)
เพมิเติมและ
เปลยีนแปลงครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
หน้าที 125 
ลาํดบัที  5

ครุภณัฑ์กีฬา
01.โครงการจดัซือเครอืงออกกาํลงักายกลางแจ้งพร้อมติดตงั 
หมู่ที 5

831,700 บาท

งบลงทุน 1,663,400 บาท
ค่าครุภ ัณฑ์ 1,663,400 บาท



 

 

จาํนวน

รวม
รวม
รวม

จาํนวน

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ตามโครงการเมาลิด
สมัพนัธ์ประจาํปี 2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจดังาน 
การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิสีปี  
(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลาํดบัที 
146  ลาํดบัที 3 

รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ

01.โครงการเมาลิดสมัพนัธ์ เทศบาลตําบลรูสะมิแล 100,000 บาท

งบดํา เนินงาน 723,000 บาท
ค่าใช้สอย 723,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองออกกาํลงักายกลางแจ้งพร้อม
ติดตงั  หมู่ที 6  ประกอบด้วย 10 ชนิด ได้แก ่
       1. สถานีดึงคานคู่ 1 ชุด
       2. สถานีดนัอากาศคู่ 1 ชุด
       3. สถานีดนัราวยกตวัคู่ 1 ชุด
       4. สถานีบิดตวั 1 ชุด
       5. สถานีแกว่งตวั 1 ชุด
       6. สถานียืดขา 1 ชุด
       7. สถานีม้าโยกคู่ 1 ชุด
       8. สถานีซิทอพั 1 ชุด
       9. สถานีฝึกเดินคู่ 1 ชุด
       10. อุปกรณ์นวดหลงั 1 ชุด 
       11. ราคาตามท้องตลาด 
-  เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 
1134   
ลงวนัที  9  มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมและ
เปลยีนแปลงครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
หน้าที 125 
ลาํดบัที  6

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน 723,000 บาท

02.โครงการจดัซือเครอืงออกกาํลงักายกลางแจ้งพร้อมติดตงั  
          หมู่ที 6

831,700 บาท



 

 

 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรบัเด็กและเยาวชน 
ประจาํปี 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิสีปี
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม และ เปลยีนแปลงครงัที 
1/2561ของเทศบาลตําบลรูสะมิแลหน้าที 63  ลาํดบัที 7 

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ตามโครงการละศีลอด
(บูกอปอซอ)ตําบลรูสะมิแล ประจาํปี 2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิ พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิสีปี
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม และ เปลยีนแปลงครงัที 
1/2561ของเทศบาลตําบลรูสะมิแลหน้าที 65  ลาํดบัที 9 

04.โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและ
เยาวชน ตําบลรูสะมิแล

20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ตามโครงการ
เทศบาลตําบลรูสะมิแลเยียม มสัยิด สุเหร่า ในเดือนรอมฏอน 
ประจาํปี 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดั
งาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิ พ.ศ.2559
- แผนพฒันาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและ
เปลยีนแปลง 
ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  หน้าที  64  
ลาํดบัที 8 

03.โครงการละศีลอด(บูกอปอซอ)เทศบาลตําบลรูสะมิแล 150,000 บาท

02.โครงการเทศบาลตําบลรูสะมิแล เยยีม มิสยิด สุเหร่า ใน
เดือนรอมอฏอน

150,000 บาท



 

 

 

จาํนวน

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรอยยิมอิดิลฟิต
รี หมู่ที 1    บ้านรูสะมิแล  (จาํนวนเงิน 15,000 บาท)   
เช่น  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร  ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ค่าเงินรางวลั ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจดังาน 
การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิพ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรท้องถินสีปี (พ.ศ.
2561-2564) 
เพิมเติม และ เปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล หน้าที  59  ลาํดบัที  3 

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรอยยิมอิดิลฟิต
รี หมู่ที 2    บ้านบางปลาหมอ  (จาํนวนเงิน 15,000 บาท)   
เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร  ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ค่าเงินรางวลั ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจดังาน 
การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิพ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรท้องถินสีปี (พ.ศ.
2561-2564)  เพิมเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561

05.โครงการรอยยมิอิดิลฟิตรี 45,000 บาท

ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล หน้าที 57 ลาํดบัที 1                         
                                                                                       
                   เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
รอยยมิอิดิลฟิตร ีหมู่ที 5  บ้านโคกม่วง  (จาํนวนเงิน 15,000 
บาท)   เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร  ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าเงินรางวลั ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จดังาน 
การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนั
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
 เพมิเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 หน้าที 58 ลาํดบัที 2



 

 

 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน08.โครงการเข้าร่วมกิจกรรมตาดีกาสมัพนัธ์อําเภอเมือง
ปัตตานี

50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ตามโครงการ
กิจกรรมตาดีกาสมัพนัธ์อําเภอเมืองปัตตานี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิ พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิสีปี
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม และเปลยีนแปลงครงัที 1/2561
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล หน้าที 69  ลาํดบัที 13

07.โครงการส่งเสริมวฒันธรรมท้องถนิ 53,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ตามโครงการส่งเสริม
วฒันธรรมท้องถนิ ประจาํปี 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิ พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิสีปี
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม และเปลยีนแปลงครงัที 1/2561
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล หน้าที 61 ลาํดบัที 5

06.โครงการส่งเสริมเอกลกัษณ์ วฒัธรรมของดีเมืองตานี
ร่วมงานกาชาด

30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ตามโครงการส่งเสริม
เอกลกัษณ์วฒัธรรมของดีเมืองตานีร่วมงานกาชาดปัตตานี 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิ พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิสีปี
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลยีนแปลงครงัที 1/2561
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล
หน้าที 62 ลาํดบัที 6



 

 

 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน11.โครงการส่งเสริมและอนุรกัษ์ประเพณีลอยกระทง 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและ
อนุรกัษ์ประเพณีลอยกระทง ประจาํปี 2562 เช่น  ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารค่านาํดืม   ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน การ
จดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนั
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิสีปี 
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม และ เปลยีนแปลงครงัที 
1/2561ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล หน้าที 66  ลาํดบัที 10

10.โครงการส่งเสริมและอนุรกัษ์ประเพณีวนัเข้าพรรษา 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและ
อนุรกัษ์ประเพณีวนัเข้าพรรษา ประจาํปี 2562 เช่น  
ค่าอาหาร  ค่านําดืม ค่าชุดเครอืงไทยธรรม   ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิ พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิสีปี
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม และ เปลยีนแปลงครงัที 
1/2561ของเทศบาลตําบลรูสะมิแลหน้าที 68  ลาํดบัที 12

09.โครงการส่งเสริมและอนุรกัษ์ประเพณีสงกรานต์ 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและ
อนุรกัษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจาํปี ๒๕๖๒ เช่น  
ค่าอาหาร  ค่านําดืม    ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิ พ.ศ.
2559
-เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิสีปี 
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครงัที 1/2561
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
หน้าที 67  ลาํดบัที 11



 

 

จาํนวน

จาํนวน

รวม
รวม
รวม

จาํนวน

รวม
รวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 11,922,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ถนน คูระบายนาํ ไฟฟ้า หรอื
สิงก่อสร้างต่างๆของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปี 2562

งบลงทุน 11,922,900 บาท

ค่าใช้สอย 500,000 บาท

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 500,000 บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 12,422,900 บาท
งบดํา เนินงาน 500,000 บาท

13.โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน การละเล่นกลองยาว 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ตามโครงการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถนิการละเล่นกลองยาว ประจาํปี 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจดังาน  การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิ พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิสีปี 
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม และ เปลยีนแปลงครงัที 
1/2561ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล หน้าที 71   ลาํดบัที 15

12.โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถินการทําว่าวกระดาษ 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ตามโครงการ
ส่งเสริมภิูมิปัญญาท้องถนิการทําว่าวกระดาษ ประจาํปี 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิ พ.ศ.
2559
-เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม และ เปลยีนแปลงครงัที 
1/2561ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล หน้าที 70  ลาํดบัที 14 



 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

- เพอืจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล พร้อมคูระบายนาํ คสล. 
ถนนพระยาเมือง ซอย 2 หมู่ที 5 บ้านโคกม่วง  ถนน คสล. 
กว้าง 2.80 เมตร          ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร คูระบายนํา คสล. กว้าง 0.40 เมตร   ยาวรวมสอง
ข้าง 100.00 เมตร ลึกเฉลยี 0.40- 0.60 เมตร 
ตามแบบแปลนรายการทีเทศบาลรูสะมิแล กาํหนด
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561- 2564) 
เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล  หน้าที  5  
ลาํดบัที 3

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
01.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายนาํ คสล. ถนน
พระยาเมือง  ซอย 2 หมู่ที  5  บ้านโคกม่วง

484,000 บาท

02 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตําบลรูสะมิ
แล

4,517,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณสํานกังาน
เทศบาลตําบล รูสะมิแล   ขนาดกว้าง 14.00 เมตร  ยาว  
32.20 เมตร  รายละเอียดตามรูปแบบรายการทีเทศบาล
กาํหนด 
เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (2561-2564) เพมิเติม
และเปลียนแปลง ครงัที 1/2561  ของเทศบาลตําบลรูสะมิ
แล   หน้าที 3  ลาํดบัที 1

01. โครงการก่อสร้างตลาดประชารฐัเทศบาลตําบลรูสะมิแล 1,506,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการก่อสร้าง
ตลาดประชารฐัเทศบาลตําบลรูสะมิแล ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
ประมงพนืบ้าน ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการทีเดือนร้อน
จากการไม่มีสถานทีค้าขายในเขตพืนทีเทศบาลตําบลรูสะมิ
แล  และพนืทีใกล้เคียง มีรายละเอียดต่อไปนี 
          1. อาคารตลาด  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว  
20.00 เมตร 
          2. ห้องนํา ขนาดกว้าง 5.20 เมตร  ยาว 4.50 เมตร
          3. งานคอนกรีต ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 
28.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลรูสะมิแล กาํหนด) 
-  เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496
-  เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
แก้ไข  ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  หน้าที 
15 ลาํดบัที 1

อาคารต่าง ๆ



 

 

 

 

 

จาํนวน

จาํนวน

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล พร้อมคูระบายนํา คสล 
ถนนปากนํา ซอย 23 แยกพูนสุวรรณ์ หมู่ที 6  บ้านสวนสม
เเด็จ   ถนน คสล. กว้าง 5.80 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร คูระบายนํา คสล. กว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม
สองข้าง 94.00 เมตร  ลึกเฉลยี 0.30 – 0.40 เมตร และคู
ระบายนาํ คสล. กว้าง 0.40 เมตร ยาวรวมสองข้าง 136.00 
เมตร ลึกเฉลยี 0.40-0.50 เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบล
รูสะมิแล กาํหนด
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561- 2564) 
เพิมเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล  หน้าที  9 ลาํดบัที 10 

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล พร้อมคูระบายนํา คสล 
ถนนหลงั มอ ซอย 3 หมู่ที 6 บ้านสวนสมเด็จ  ถนน คสล. 
กว้าง 4.80 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คู
ระบายนาํ คสล. กว้าง 0.40 เมตร       ยาวรวมสองข้าง 
280.00 เมตร ลึกเฉลีย 0.50- 0.60 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  กาํหนด
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี(พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล หน้าที 7 ลาํดบัที 7

03.โครงการก่อสร้างถนน คสล พร้อมคูระบายนํา คสล. ถนน
ปากนํา  ซอย 23 แยกพูนสุวรรณ์  หมู่ที 6 บ้านสวนสมเด็จ

903,000 บาท

02.โครงการก่อสร้างถนน คสล พร้อมคูระบายนํา คสล  ถนน
หลงั มอ.ซอย 3 หมู่ที  6  บ้านสวนสมเด็จ

1,518,000 บาท



 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

- เพอืจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต  
ซอย 11 
หมู่ที 1 บ้านรูสะมิแล  ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4.50 เมตร  ยาว 270.00  เมตร  หนา 0.04 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
กาํหนด)
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561- 2564) 
เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู

- เพอืจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนก
รีต ถนนหลงั มอ. หมู่ที 6 บ้านสวนสมเด็จ   ถนนแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลรูสะมิ
แล กาํหนด)
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล  หน้าที 6 
ลาํดบัที 6

06.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนน
จรูญสําราญ ซอย 11 หมู่ที 1 บ้านรูสะมิแล

783,000 บาท

- เพอืจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล พร้อมบ่อพกั 
คสล 
หน้าหมู่บ้านเมืองเอก ถนนจรูญสําราญ  หมู่ที  1  บ้านรูสะมิ
แล  วางท่อระบายนํา คสล. ขนาด 0.40 เมตร  ยาว  34.00 
เมตร  พร้อมบ่อพกั คสล. 
จาํนวน 4 บ่อ  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
กาํหนด
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561- 2564) 
เพมิเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล หน้าที  12 
ลาํดบัที 14

05.โครงการปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีตถนนหลงั
 มอ. ซอย 1 หมู่ที 6 บ้านสวนสมเด็จ

313,000 บาท

04.โครงการวางท่อระบายนาํ คสล. พร้อมบ่อพกั คสล.หน้า
หมู่บ้านเมืองเอก ถนนจรูญสําราญ หมู่ที 1 บ้านรูสะมิแล

132,000 บาท



 

 

จาํนวน

รวม
รวม
รวม

จาํนวน

รวม
รวม
รวม

จาํนวน

แผนงานการเกษตร

โครงการขุดลอกคู คลอง แหล่งนํา 825,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกคู คลอง แหล่ง
นาํ หมู่ที 6
บ้านรูสะมิแล  กว้างเฉลีย 2.00 – 5.00 เมตร  ความยาว
โดยรวม 2,995.00 เมตร
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี (พ.ศ. 2561- 2564) 
เพิมเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล  หน้าที 15 
ลาํดบัที  21 

ค่าใช้สอย 1,025,000 บาท

รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ

งานอนุรกัษ์แหล่งนาํ และป่าไม้ 1,025,000 บาท
งบดํา เนินงาน 1,025,000 บาท

วสัดุการเกษตร 50,000 บาท

วสัดุการเกษตร       

งบดํา เนินงาน 50,000 บาท
ค่าวสัดุ 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงสนามกีฬาต่อเติมรวัสนามกีฬาและ
ประตูเหล็กบานเลือน จาํนวน 2 ชุด ปูบล๊อคตวัหนอน
ทางเดิน พืนที 930.00 ตารางเมตร  หมู่ที 2 บ้านบางปลา
หมอ  (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  กาํหนด)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลยีนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล หน้าที 13 ลาํดบัที 15

งานส่งเสริมการเกษตร 50,000 บาท

07.โครงการปรบัปรุงสนามกีฬา ต่อเติมรวัสนามกีฬาและ
ประตูเหล็กบานเลือน  หมู่ที 2 บ้านบางปลาหมอ

1,766,900 บาท



 

 

 

 

 

 

 

จาํนวน

เพอืจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการคลองสวย นําใส แหล่งนํา หมู่ท ี6 บา้นสวนสมเด็จ  

จํานวนเงนิ 50,000 บาท 

เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิสปีี (พ.ศ. 2561 ถงึ พ.ศ. 2564) เพมิเตมิและเปลยีนแปลง ครังท ี1/2561 

ของเทศบาลตําบลรูสะมแิล  หนา้ท ี15   ลําดับท ี 20

โครงการคลองสวย นําใส แหล่งนํา 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคลองสวย นาํใส แหล่งนาํ หมู่ที 1 
บ้านรสูะมิแล  จาํนวนเงิน 50,000 บาท 
- เ ป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496
- เ ป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสปีี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรสูะมิ
แล  หนา้ที 14  ลาํดบัที  17

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคลองสวย นาํใส แหล่งนาํ หมู่ที 4 
บ้านกนัร ี จาํนวนเงิน 50,000 บาท 
- เ ป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496
- เ ป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสปีี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรสูะมิ
แล  หนา้ที 14  ลาํดบัที  18

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคลองสวย นาํใส แหล่งนาํ หมู่ที 5 
บ้านพระยาเมือง  จาํนวนเงิน 50,000 บาท 
- เ ป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496
- เ ป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสปีี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)     
เ พิมเติมและเปลียนแปลง ครงัที 1/2561 ของเทศบาลตําบลรสูะมิ
แล  หนา้ที 14  ลาํดบัที  19



 

รวม
รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

รวม

จาํนวน

รวม

จาํนวน

จาํนวน

แผนงานการพาณิชย์

เพอืจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรบัสํานกังานเทศบาลตําบลรูสะ
มิแล และค่านาํประปาทีซือจากเทศบาลเมืองปัตตาน ีจาํนวน 
12 เดือน     
    

เพอืจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้จ่ายในการดําเนินงานการผลิต
ระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาเทศบาลตําบลรูสะมิ
แล   จาํนวน 12 เดือน     
     

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 350,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 1,150,000 บาท

ค่าไฟฟ้า 800,000 บาท

วสัดุอืน 300,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุอืนๆ ทีเกยีวข้องกบัการดําเนินงาน
ประปา การขยายเขตประปา เช่น มิเตอร์นํา ท่อประปา 
ประตูนาํบอลวาล์ว ปูนขาว สารส้ม คลอรีน ประตูนาํ
เหล็กหล่อพร้อมอุปกรณ์ประปา มอเตอร์ ถงักวนสารส้ม และ
วสัดุอืนๆ     
     

เพอืจ่ายเป็นค่าปรบัปรุง ซ่อมแซมครุภณัฑ์ ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล      

ค่าวสัดุ 300,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุตามโครงการ 
โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการให้บริการนําประปา 
เช่น ค่าโปรแกรมระบบการจดัเก็บค่านาํประปา ค่าเครอืง
อ่านมาตรและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจาํเป็น รายละเอียดตาม
โครงการทีกองช่างกาํหนด

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนอืงกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพฒันาระบบบริหารจดัการให้บริการ
นําประปา

50,000 บาท

งบดํา เนินงาน 1,600,000 บาท
ค่าใช้สอย 150,000 บาท

งานกิจการประปา 1,600,000 บาท



 

รวม
รวม

รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวนเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 500,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนประกนัสงัคมให้แก่ลูกจ้าง 
(พนกังานจ้างเทศบาล) ตามมาตรา 103 แห่ง
พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ.2533 และมาตรฐาน
ทวัไปเกียวกบัพนกังานจ้าง ข้อ 33 กาํหนดให้เทศบาลเป็นผู้
ชําระแทนพนกังานจ้าง ซึงคํานวณจ่ายเงินสมทบให้พนกังาน
จ้างซึงเป็นผู้ประกนัตนในอตัราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง 
(เงินเดือนรวมกบัเงินค่าครองชีพ) ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 2989 ลง
วนัที 31 พฤษภาคม 2560  เรอืง ซกัซ้อมแนวทางการจดัทํา
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน     

ค่าชําระดอกเบีย 250,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินกู้ธนาคารเพือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี จาํนวนกู้ทงัสิน 
7,000,000 บาท ตามสญัญาเลขที 800067747968 ลง
วนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2557ในการจดัทําโครงการเพมิ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(ชือรถยนต์ดบัเพลิง จาํนวน 1 คนั) เงินค่าดอกเบียงวดที 6 
เป็นเงิน 280,000 บาท     
     

ค่าชําระหนีเงินต้น 700,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินกู้ธนาคารเพือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี จาํนวนกู้ทงัสิน 
7,000,000 บาท ตามสญัญาเลขที 800067747968 ลง
วนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2557ในการจดัทําโครงการเพมิ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(ชือรถยนต์ดบัเพลิง จาํนวน 1 คนั) เงินต้นงวดที 6 เป็นเงิน 
700,000 บาท     
     

งบกลาง 18,802,040 บาท

งบกลาง 18,802,040 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 18,802,040 บาท



 

จาํนวน

จาํนวน 9,700,000 บาทเบียยงัชีพผู้สูงอายุ

เพอืจ่ายเป็นเงินคา่ใช้จ่ายสนบัสนุนการสรา้งหลกัประกนัรายไดใ้ห้แก่
ผูสู้งอาย ุในเขตเทศบาลตาํบลรูสะมิแล  จํานวน 12 เดอืน  - หนงัสืออาํเภอ
เมืองปัตตานี ที ปน 0023.6/ว 3579   
ลงวนัท ี19 กรกฎาคม 2561 เรือง การซกัซ้อมแนวทางการตงังบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทวัไป  เงินอุดหนุน
สาํหรบัโครงการเสริมสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมให้แก่ผูพ้ิการและทุพพล
ภาพ  โครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารทางสงัคมให้แก่ผูด้อ้ยโอกาสทาง
สงัคม และโครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุ แจ้งให้องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถินจดัทาํแผนพฒันาท้องถินสปีี ขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน และตงังบประมาณสาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหน้าทแีละภารกิจ
ถ่ายโอน ดา้นรายรบั ตงัไว้ในหมวดเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทวัไป 
สาํหรบัดาํเนินการตามอํานาจหน้าทแีละภารกิจถ่ายโอน เลือกทาํ และดา้น
รายจ่าย ให้ตงัไว้ในหมวดงบกลางประเทภพเบียงัชีพผูสู้งอายุ เบียยงัชีพคน
พิการ หรือเบียยงัชีพผูป่้วยเอดส ์และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดว้ย หลกัเกณฑ์การจ่ายเบยียงัชีพผูสู้งอายุขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2552  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียยงัชีพผูสู้งอายุขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2560
 - พ.ร.บ.เทศบาลพ.ศ. 2496และแก้ไขเพิมเตมิ จนถึงปัจจุบนั (ฉบบัที 
13) พ.ศ. 2552 ส่วนที 3 มาตรา 50 (7)
ส่งเสริมการพฒันาสตรี เดก็ เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสปีี (พ.ศ. 2561 - 2564)  แก้ไข 
ครงัท ี1/2561  หน้าที  45  ลําดบัที  1

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน 230,000 บาท

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน    
เพอืจ่ายเป็นค่าดําเนินการ ดงันี
1)  ค่าดําเนินการจดัการจราจร  จาํนวน  200,000 บาท  
เป็นค่าจ้างเหมา  ทาสี ตีเส้น เครืองหมายจราจร ค่าจดัซือ 
ติดตงั ซ่อมแซม สญัญาณไฟ ป้ายจราจร ป้ายเตือน กระจก
โค้ง กรวยจราจร แผงเหล็ก หรืออุปกรณ์อืนๆทีเกียวข้องงาน
จราจร
                                                                                
  2)  เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนตําบลรูสะมิแล 
จาํนวน 30,000 บาท  เพอืส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจดับริการสาธารณะทงัด้านการสงัคมสงเคราะห์และ
การพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตร ี คนชรา  
และผู้ด้อยโอกาส  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ที มท 0891/ว 975 ลว 14 พ.ค.2558   
เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561- 
2564)  หน้าที  230  ลาํดบัที  2  



 

 

 

 

 

จาํนวนเบียยงัชีพคนพิการ 4,060,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินคา่ใช้จ่ายสนบัสนุนการสรา้งหลกัประกนัรายไดใ้ห้แก่
ผูสู้งอาย ุในเขตเทศบาลตาํบลรูสะมิแล จํานวน 12 เดอืน หนงัสืออาํเภอ
เมืองปัตตานี ที ปน 0023.6/ว 3579 ลงวนัที 19 กรกฎาคม 2561เรือง 
การซกัซ้อมแนวทางการตงังบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562 เงินอุดหนุนทวัไป  เงินอุดหนุนสาํหรบัโครงการเสริมสรา้งสวสัดกิาร
ทางสงัคมให้แกผู่พ้ิการและทุพพลภาพ  โครงการสนบัสนุนการจดั
สวสัดกิารทางสงัคมให้แก่ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม และโครงการสรา้ง
หลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุ แจ้งให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิน
จดัทาํแผนพฒันาท้องถินสีปี ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน และตงั
งบประมาณสาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน ดา้น
รายรบั ตงัไว้ในหมวดเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทวัไป สาํหรบั
ดาํเนินการตามอาํนาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน เลือกทาํ และดา้นรายจ่าย 
ให้ตงัไว้ในหมวดงบกลางประเทภพเบยีงัชีพผูสู้งอายุ เบยียงัชีพคนพิการ 
หรือเบียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการ
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบยีความพิการของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิน  ฉบบัที 2  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามพ.ร.บ.เทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพมิเตมิจนถึงปัจจุบนั 
(ฉบบัที 13)  พ.ศ. 2552 ส่วนท ี3 มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพฒันาสตรี 
เดก็ เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)               
แก้ไข  ครงัท ี1/2561  หน้าท ี 46  ลําดบัท ี2



 

 

 

 

 

 

 

จาํนวนเบียยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 บาท

เพอืจ่ายเป็นเงินคา่ใช้จ่ายสนบัสนุนการสรา้งหลกัประกนัรายไดใ้ห้แก่
ผูสู้งอาย ุในเขตเทศบาลตาํบลรูสะมิแล จํานวน 12 เดอืน หนงัสืออาํเภอ
เมืองปัตตานี ที ปน 0023.6/ว 3579 ลงวนัท ี19 กรกฎาคม 2561เรือง 
การซกัซ้อมแนวทางการตงังบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562 เงินอุดหนุนทวัไป  เงินอุดหนุนสาํหรบัโครงการเสริมสรา้งสวสัดกิาร
ทางสงัคมให้แก่ผูพ้ิการและทุพพลภาพ  โครงการสนบัสนุนการจดั
สวสัดกิารทางสงัคมให้แก่ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม และโครงการสรา้ง
หลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุ แจ้งให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิน
จดัทาํแผนพฒันาท้องถินสปีี ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน และตงั
งบประมาณสําหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน ดา้น
รายรบั ตงัไว้ในหมวดเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทวัไป สาํหรบั
ดาํเนินการตามอาํนาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน เลือกทาํ และดา้นรายจ่าย 
ให้ตงัไว้ในหมวดงบกลางประเทภพเบยีงัชีพผูสู้งอาย ุเบียยงัชีพคนพิการ 
หรือเบียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพอืการยงัชีพ
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 254                                       - 
เป็นไปตามพ.ร.บ.เทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเตมิจนถึงปัจจุบนั 
(ฉบบัที 13)  พ.ศ. 2552 ส่วนท ี3 มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพฒันาสตรี 
เดก็ เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (10)
การสงัคมสงเคราะห์ และการพฒันาคณุภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา และ
ผูด้อ้ยโอกาส
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถินสีปี(พ.ศ. 2561 - 2564)  แก้ไข        
ครงัที 1/2561  หน้าท ี 47  ลําดบัที 3
  



 

 

 

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน
เพอืจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สปสช. ตําบลรูสะมิแล  จาํนวน
ร้อยละ 50 ของเงินทีได้รบัจากกองทุน สปสช. ประชากร 
จาํนวน 19,517  คน (ข้อมูล ณ วนัที 3 กรกฎาคม 2561) 
ทีมา : สํานกัทะเบียนราษฎร์เมืองปัตตานี  อุดหนุนคนละ 
45 บาท  คิดเป็นเงินงบประมาณ  439,132 บาท   ตาม
หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถนิ ที มท 0891.3 /ว 
2199 ลงวนัที 10 พฤษภาคม 2552 และหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน มท 0891.3/ว1514 ลงวนัที 
26 กรกฎาคม 2544 และหนงัสือสํานกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ ที สปสช. 533/ว0190 ลงวนัที 22 
กรกฎาคม 2557 เรอืง การตงัเงินงบประมาณสมทบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถนิ   ปี 2558

เพอืจ่ายเป็นค่าบํารุงสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเกียวกบัค่าบํารุงสมาคม  พ.ศ.2555  
โดยพิจารณาจากรายรบัจริงประจาํปีทีผ่านมา  ไม่รวมเงินกู ้
เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท  
อตัราร้อยละหนงึส่วนหกของรายรบัจริงในปีทีล่วงมาแล้ว 

เงินสมทบกองทุน (สปสช.) ตําบลรูสะมิแล 439,132 บาท

เพอืจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะทีเกินสิทธิ 10 
เปอร์เซ็นต์

ค่าบํารุงสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 75,000 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพนั

ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะทีเกินสิทธิ 50,000 บาท

สํารองจ่าย 1,744,908 บาท

เพอืใช้จ่ายในกรณีทีจาํเป็นฉุกเฉินหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านนั โดยถือปฏิบตัิ
ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.
2560 
เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 
0313.4/ 667 ลงวนัที 12 มีนาคม 2545 และหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028        
 ลงวนัที 6 มิถุนายน 2561



จาํนวน

จาํนวน

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รบับํานาญ (ชคบ.)  
ตามพระราชบญัญติับําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2500     
     

เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วน
ท้องถนิถินในอตัราร้อยละสองของประมาณการรายรบัในปีที
จดัทํางบประมาณ  ยกเว้นรายได้จากพนัธบตัร  เงินกู้  เงินที
มีผู้อุทิศให ้ และเงินอุดหนุนจากรฐับาลทุกประเภท
- เป็นไปตามพระราชบญัญติักองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถนิ พ.ศ.2500 และทีแก้ไขเพิมเติม
จนถึงฉบบัที 7 พ.ศ 2548 และกฏกระทรวงฉบบัที 4 พ.ศ. 
2542     
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถนิสีปี (พ.ศ.2561-2564)    
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  หน้าที 234  ลาํดบัที 4
   

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รบับํานาญ (ชคบ.) 10,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถนิ (กบท.) 1,013,000 บาท



 

230,000

250,000

50,000

75,000

439,132

30,000

700,000

500,000

9,700,000

1,013,000

1,744,908

4,060,000

10,000

100,000 100,000

1,400,000 1,400,000

150,000 150,000

เ งิน เ ดือน  
(ฝ่ าย

ก าร เ มือง )

เ งินค่าตอบแทนประจาํ
ตาํแหน่งนายก/รองนายก

เ งินค่าตอบแทนเ ลขานุการ/ที

ปรึกษานายกเ ทศมนตรี

เ งินช่วยค่าครองชีพผู้รบั

บํานาญ (ชคบ.)
10,000

เ บียย ังชีพคนพิการ 4,060,000

สาํรองจ่าย 1,744,908

เ งินค่าตอบแทนสมาชิกสภา

องค์กรปกครองสว่นท้องถิน

ค่าชาํระดอกเบีย 250,000

เ งินสมทบกองทุนบําเ หน็จ
บํานาญข้าราชการสว่นท้องถนิ 

1,013,000

เ บียย ังชีพผู้สงูอายุ 9,700,000

ค่าชาํระหนีเ งินต้น 700,000

งบ ก ล า ง งบ ก ล าง

เ งินช่วยเหลืองบประมาณ

รายจ่ายเฉพาะการโครงการอนื
230,000

รายจ่ายตามข้อผูกพนั

ค่าบาํรุงสนันิบาตเทศบาลแหง่

ประเทศไทย
75,000

เ บียย ังชีพผู้ป่วยเ อดส ์ 30,000

เ งินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 500,000

แ ผ น ง าน
ก า ร ศึ ก ษ า

เ งินสมทบกองทุน (สปสช.) 

ตาํบลรูสะมิแล
439,132

ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที

เ กินสทิธิ
50,000

แ ผ น งา น
ก า ร ร ัก ษ า
ค ว า ม สง บ

ภ า ย ใ น

แ ผ น ง าน
บ ริหา ร งา น

ท วั ไ ป
ร ว ม

แผนงาน แ ผ น ง าน งบ
ก ล า ง

แ ผ น งาน
ก า ร พ าณิช ย์

แ ผ น งาน
ก าร เ ก ษ ต

ร

แ ผ น งาน
อุต สาห ก ร ร ม
แ ล ะก า ร โย ธา

แ ผ น ง าน ก า ร
ศ า สน า

ว ัฒ น ธ ร ร ม
แ ล ะ

น ัน ท น าก าร

แ ผ น งาน
สร้า งค ว าม

เ ข้ม แ ข็ง ของ
ชุ ม ช น

แ ผ น งาน
เ ค หะ

แ ล ะชุ ม ช น

แ ผ น ง าน
ส ัง ค ม

สง เ ค ร าะห์

แ ผ น ง าน
สาธ า ร ณ สุข

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

เ ทศบัญญ ัติงบประมาณรายจ่าย



 

 

500,000 500,000

100,000 100,000

2,200,000 602,220 330,000 1,780,560 8,692,540

200,000 160,000 31,800 1,000,000 1,606,060

740,000 140,460 48,000 696,180 2,676,200

1,200,000 2,021,400 750,000 6,700,000 11,971,400

42,000 42,000

152,400 60,000 348,000 620,400

ค่าต อบ แ
ท น

5,000 10,000 10,000 100,000 140,000

300,000 327,275 99,350 874,460 2,064,220

80,000 40,000 10,000 650,000 880,000

150,000 20,000 60,000 200,000 480,000

ค่า ใ ช้
สอย

1,080,000 1,080,000

1,080,000 216,000 864,000 3,564,000

50,000 50,000

100,000 100,000

506,000 506,000

50,000

100,000 100,000

100,000 150,000

60,000 60,000

200,000 200,00004 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

03 ค่าเ ช่าเครืองถ่ายเ อกสาร

03 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 50,000

02. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

02 ค่าเ ช่าเครืองถ่ายเ อกสาร 50,000

02 ค่าจ้างเหมาบริการรกัษา

ความปลอดภยั

1,404,000

02 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

01 ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน

รายจ่ายเพือใหไ้ด้มาซึงบริการ

01 จ้างเหมาบริการรายเ ดือน

02 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน

นอกเ วลาราชการ
50,000

15,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ

อนัเ ป็นประโยชน์แก่องค์กร
463,135

เ งินช่วยเ หลือการศึกษาบุตร

ค่าเช่าบ้าน

เ งิน เ ดือน  
(ฝ่ าย ป ร ะจาํ )

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,779,760

เ งินเ พิมต่าง  ๆของพนักงาน 214,260

เ งินเ พิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง

เ งินค่าตอบแทนพิเ ศษนายก/
รองนายก

100,000

เ งินประจาํตาํแหน่ง 60,000

1,051,560

เ งินเ ดือนพนักงาน 1,300,000

เ งินวิทยฐานะ

เ งิน เ ดือน  
(ฝ่ า ย

ก าร เ มือ ง )

เ งินเ ดือนนายก/รองนายก



 

 

 

30,000 30,000

700,000 700,000

30,000

200,000 200,000

100,000 100,000

40,000 40,000

1,002,000 1,002,000

100,000 100,000

5,000 5,000

46,000

100,000 100,000

02. โครงการจดัทาํแผ่นพบั

ประชาสมัพนัธ์สถานที

ท่องเ ทยีวตาํบลรูสะมิแล

02 โครงการควบคุมและ

ป้องกนัโรคพิษสนุัขบ้าในสตัว์

เ ลียงทไีม่มีเ จ้าของ
46,000

01.โครงการวนัต้นไม้แหง่ชาติ

01.โครงการเ มาลิดสมัพนัธ์ 

เทศบาลตาํบลรูสะมิแล

01.โครงการปรบัปรุงภูมิทศั น์

ทางหลวงท้องถิน

01.โครงการจดัฝึกทกัษะด้าน

กีฬาฟุตซอล

01. โครงการฝึกอบรมและ

ทบทวนสมาชิก อปพร.

01. โครงการจดัทาํคู่มือสาํหรบั

ประชาชนของเทศบาลตาํบลรู

สะมิแล    ตาม พ.ร.บ.อาํนวย

ความสะดวกในการพิจารณา

01 โครงการอบรม

ผู้ประกอบการร้านอาหารใน

ตาํบลรูสะมิแล
30,000

01 โครงการจดัทาํแผนทภีาษี

และทะเบียนทรพัย์สนิ (LTAX

 3000 และ LTAX GIX) 

เทศบาลตาํบลรูสะมิแล ( 

โครงการต่อเ นือง )

รายจ่ายเ กยีวเ นืองกบัการ

ปฏิบตัิราชการทไีม่เ ข้าลกัษณะ

รายจ่ายหมวดอนืๆ

รายจ่ายเ กยีวกบัการรบัรอง

และพิธีการ



 

 

30,000 30,000

50,000 50,000

150,000 150,000

13,400

50,000 50,000

30,000 30,000

150,000 150,000

50,000 50,000

20,000 20,000

238,500 238,500

45,000 45,00005.โครงการรอยยิมอดิิลฟิตรี

05. ค่าจดัทาํปฏิทินประจาํปี  

แบบตงัโต๊ะและแบบแขวน

04.โครงการสง่เ สริม คุณธรรม

 จริยธรรม ใหแ้ก่เ ด็กและ

เยาวชน ตาํบลรูสะมิแล

04. โครงการสง่เสริมความรู้

ด้านการป้องกนัและบรรเ ทาสา

ธารณภยัในสถานศึกษาเ ขต

ตาํบลรูสะมิแล

03.โครงการละศีลอด(บูกอปอ

ซอ)เ ทศบาลตาํบลรูสะมิแล

03. โครงการฝึกซ้อมแผน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

 ของเทศบาลตาํบลรูสะมิแล

03. โครงการจดัทาํการผลิตสอื

แนะนําองค์กรเพอืเผยแพร่

และประชาสมัพนัธ์ของ

เทศบาลตาํบลรูสะมิแล 

03 โครงการควบคุมคุณภาพตู้

นําหยอดเหรียญ
13,400

02.โครงการเ ทศบาลตาํบลรู

สะมิแล เ ยียม มิสยิด สเุ หร่า 

ในเ ดือนรอมอฏอน

02.โครงการแข่งขนักีฬาฟุต

ซอล ต้านภยัยาเ สพติด

02. โครงการป้องกนัและลด

อบุตัิเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลสาํคญั



 

 

20,000 20,000

182,400 182,400

20,000 20,000

30,000 30,000

30,000 30,000

15,000 15,000

53,000 53,000

30,000 30,000

50,000 50,000

20,000 20,000

30,000 30,000
09. โครงการคาราวานร่วมใจ

ต่อต้านการทุจริตคอรปัชนั

08.โครงการแข่งขนัว่าวตาํบล

รูสะมิแล

08.โครงการเ ข้าร่วมกิจกรรม

ตาดีกาสมัพนัธ์อาํเ ภอเมือง

ปตัตานี

08. โครงการค่ายเ ยาวชนรกั

ประชาธิปไตยสร้างสงัคมเ ป็นสขุ

07.โครงการสง่เ สริม

วฒันธรรมท้องถิน

07.โครงการสง่นักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขนั กีฬาตกปลา

สายบุรี

07. โครงการกิจกรรมจิตอาสา

รูสะมิแล

06.โครงการสง่เ สริมเอกลกัษณ์

 วฒัธรรมของดีเ มืองตานี

ร่วมงานกาชาด

06.โครงการสง่นักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขนักีฬาท้องถิน

เมืองตานีคพั

06. ค่าจดัทาํรายงานผลการ

ปฏิบตัิงานประจาํปีของ

เทศบาลตาํบลรูสะมิแล

05.โครงการสง่นักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขนักีฬาวนั

ท้องถินไทย



 

 

 

30,000 30,000

10,000 10,000

20,000 20,000

20,000 20,000

10,000 10,000

15,000 15,000

50,000 50,000

50,000 50,000

50,000 50,000

20,000 20,000

50,000 100,000

80,000 700,000 780,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและฝึกอบรมบุคลากร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการฝึกอบรมบุคลากร
50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการฝึกอบรมบุคคลากร 

และค่าใช้จ่ายในการสง่
บุคลากรเ ข้าฝึกอบรมตาม

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพฒันา

ระบบบริหารจดัการใหบ้ริการ
นําประปา

5.โครงการสง่เสริมความรู้ด้าน
การป้องกนัและบรรเ ทาสา

ธารณภยัโดยใช้ชุมชนเ ป็นฐาน

 (CBDRM.) ภายในเขต

13.โครงการสง่เ สริมภูมิปญัญา

ท้องถิน การละเล่นกลองยาว

12.โครงการสง่เ สริมภูมิปญัญา
ท้องถินการทาํว่าวกระดาษ

11.โครงการสง่เ สริมและ

อนุรกัษ์ประเพณีลอยกระทง

11. โครงการท่องเ ทยีวเชิง
อนุรกัษ์รูสะมิแล ออนทวัร์

10.โครงการสง่เ สริมและ

อนุรกัษ์ประเพณีวนัเ ข้าพรรษา

10. โครงการปนัชิวชิว ชมวิว

หาดรูสะมิแล

09.โครงการสง่เ สริมและ
อนุรกัษ์ประเพณีสงกรานต์



 

 

825,000 825,000

200,000 200,000

40,000 40,000

30,000 30,000

200,000 200,000

20,000 20,000

30,000 30,000

50,000 50,000

30,000 30,000

โครงการจดัระเบียบ
ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผง

ลอยหรือในทีสาธารณะ

โครงการจดัตงัหอ้งสมุด

เทศบาลตาํบลรูสะมิแล

โครงการจดัตงัศูนย์แสดง

สนิค้าเ พอืสง่เ สริมกลุ่มอาชีพ

ตาํบลรูสะมิแล

โครงการจดังานวนัท้องถินไทย

โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ

โครงการจดังานมหกรรม
การศึกษาของศูนย์พฒันาเด็ก

เ ล็ก

โครงการจดักิจกรรมของสภา
เด็กและเ ยาวชน ของตาํบลรู

สะมิแล

โครงการคลองสวย นําใส 

แหล่งนํา

โครงการขุดลอกคู คลอง 
แหล่งนํา



 

 

15,000 15,000

50,000 50,000

100,000 100,000

400,000 400,000

30,000 30,000

30,000 30,000

30,000

30,000 30,000

30,000 30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทาํ
ผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร

โครงการฝึกอบรมอาชีพการ

ตกแต่งและประดบัผ้า

โครงการฝึกอบรมเบืองต้น

และการป้องกนัการตงัครรภ์

ก่อนวยัอนัควร

30,000

โครงการบริการประชาชนรบั

ชาํระภาษีในวนัหยุดราชการ 

(โครงการต่อเ นือง)

โครงการเทศกิจพบผูู้ประกอบ

กิจการร้านค้าตาํบลรูสะมิแล

โครงการทศันศึกษาดูงาน

ภายใน ภายนอกประเทศและ

พนืทอีนืๆ

โครงการตามนโยบายรฐับาล 

เช่น โครงการไทยนิยมยงัยืน,

สขุภาพถ้วนหน้า,ชุมชน

พอเ พียง,จงัหวดัสะอาดฯลฯ

โครงการเฉลิมพระเ กียรติ
สมเ ด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิรา

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

รชักาลที 10 และพระบรม

วงศานุวงศ์

โครงการจ้างนักเ รียน

นักศึกษาปฏิบตัิงสนในช่วงปิด
ภาคเรียนและวนัหยุดเ พอื

สร้างรายได้ใหก้บันักเ รียน

นักศึกษา ลดรายจ่ายผู้ปกครอง



 

 

30,000 30,000

30,000 30,000

50,000 50,000

30,000 30,000

30,000 30,000

40,000

150,000

10,000 10,000

100,000 100,000

40,000 40,000

30,000

30,000 30,000
โครงการสง่เสริมอาชีพกลุ่ม
อาชีพด้านการแปรรูปอาหาร

โครงการสง่เสริมและป้องกนั
ปญัหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
 และบุคคลในครอบครวั

30,000

โครงการสง่เสริมการจดั
กิจกรรมตามโครงการ

พระราชดาํริ

โครงการสง่เสริม สนับสนุน 
การจดัทาํแผนในระดบัต่างๆ

และการจดัทาํเ วทีประชาคม

โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ ของ
ศูนย์พฒันาเด็กเ ล็กนูรุลลุตฟี 

จะรงับาตู

โครงการร้อยรกัดวงใจหว่งใย

ผู้สงูอายุ
150,000

โครงการเ ยียมบ้านผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส

40,000

โครงการฝึกอาชีพการ
ทาํอาหารและขนม

โครงการฝึกอาชีพการตดัเ ย็บ

เสอืผ้า

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
สาํหรบัผู้เ ข้าร่วมโครงการค่าย
เยาวชนตาํบลรูสะมิแลรวมใจ 

พลงัคนรุ่นใหม่ต้านภยัยาเ สพ
ติด

โครงการฝึกอบรมอาชีพตาม
แนวทางเ ศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฝึกอบรมอาชีพด้าน
การเ กษตร



 

 

10,000 10,000

178,500 178,500

514,500 514,500

100,570 100,570

10,000 10,000

40,000 40,000

50,000 50,000

โครงการอบรมเ พือพฒันา

ศ ักยภาพการปฏิบตัิงานของ
พนักงานเ ทศบาล และ

พนักงานจ้าง ประจาํปี
งบประมาณ 2562

โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช

 อนัเ นืองมาจากพระราชดาํริฯ

โครงการหอ้งสมุด รกัการอา่น

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษาสาํหรบั

จดัการศึกษาของศูนย์พฒันา
เ ด็กเ ล็กนูรุลลุตฟี

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษาสาํหรบั
โครงการอาหารกลางวนั

สถานศึกษาในพืนทตีาํบลรูสะ

มิแล

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาสาํหรบั

ค่าจดัการเรียนการสอน (ราย
หวั) ศูนย์พฒันาเด็กเ ล็ก

ประจาํมสัยิดนูรุลลุตฟี จะรงับาตู

 หมู่ท ี5

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษาสาํหรบั
การจดัหาสอืการเรียนการสอน

เ ชิงสญัลกัษณ์ของความเ ป็น
ชาติ ศูนย์พฒันาเด็กเ ล็ก

ประจาํมสัยิดนูรุลลุตฟี จะรงับาตู



 

 

1,500,000 1,500,000

100,000 300,000 200,000 150,000 1,300,000

ค่าว ัสดุ 150,000 20,000 50,000 60,000 430,000

100,000 50,000 350,000 550,000

300,000 5,000 20,000 325,000

300,000 70,000 130,000 350,000 1,850,000

100,000 100,000

30,000 30,000

5,171,820 5,171,820

50,000 50,000

500,000 5,000 50,000 560,000

30,000 30,000

100,000 30,000 35,000 500,000 715,000

300,000 300,000 50,000 50,000 750,000

80,000 80,000

350,000 350,000

800,000 900,000 1,700,000

120,000 120,000

20,000 30,000 125,000 215,000

32,000 32,000

7,900 7,900

5,400 5,400

5,300 5,300

16,500 16,500

12,900 12,900

ค่า
สาธ าร ณูป โภ ค

ค่าค รุภ ัณ ฑ์

04 ค่าจดัซือโต๊ะทาํงาน ระดบั 
ปก. - ชก.

03 ค่าจดัซือตู้เ หล็ก 2 บาน 

(มอก.)

02.ค่าจดัซือเก้าอทีาํงาน

02 ค่าจดัซือเก้าอ ีระดบั ปก. - 

ชก.

40,000

ครุภณัฑส์าํนักงาน

01.ค่าจดัซือเครืองปรบัอากาศ

01.ค่าจดัซือตู้เ หล็ก แบบ 4 

ลินชกั

ค่าบริการโทรศ ัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสอืสารและ

โทรคมนาคม

ค่าไฟฟ้า

วสัดุอนื 50,000

วสัดุสาํนักงาน 50,000

วสัดุดนตรี

วสัดุก่อสร้าง 5,000

วสัดุการเกษตร

วสัดุงานบ้านงานครวั

วสัดุเ ชือเพลิงและหล่อลืน 1,000,000

ค่าอาหารเ สริม (นม)

150,000

วสัดุคอมพิวเ ตอร์ 50,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ

วสัดุเ ครืองดบัเ พลิง

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 500,000 50,000

เ ลือกตงัสมาชิกสภาท้องถิน
และผู้บริหารท้องถนิเทศบาล

ตาํบล

รูสะมิแล



 

 

30,000 30,000

22,100 22,100

49,400 49,400

28,000 28,000

15,000 15,000

19,000 19,000

25,000 25,000

44,000 44,000

45,000 45,000

49,600 49,600

89,000 89,000

74,400 74,400

8,200 8,200

3,200 3,200

26,000

26,000 26,000

8,200 8,200

10,000 10,000

26,000 26,000

8,200 8,200

ครุภณัฑก์่อสร้าง

จดัซือเ ครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก 

(Inkjet)

จดัซือเ ครืองคอมพิวเ ตอร์

โน้ตบุ๊ก  สาํหรบังานประมวลผล

ค่าจดัซือเ ครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ /ชนิด LED ส ี แบบ 
Network

ค่าจดัซือเ ครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก

ค่าจดัซือเ ครืองคอมพิวเ ตอร์
โน๊ตบุ๊ค สาํหรบังานประมวลผล

05 เ ครอืงคอมพิวเ ตอร์โน้ตบุ๊ก

 สาํหรบังานประมวลผล
26,000

03. ค่าจดัซือเ ครืองสแกนเนอร์

02. ค่าจดัซือเ ครืองพิมพ์
เ ลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดาํ

02 ค่าจดัซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

(NoteBook)

01.ค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์

01.ค่าจดัซือคอมพิวเ ตอร์
โน้ตบุ๊ก สาํหรบังานประมวลผล

01 ค่าจดัซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดาํ
 ชนิด Network แบบที 2

ครุภณัฑค์อมพิวเ ตอร์

จดัซือตู้เ หล็ก

จดัซือชุดโซฟาหนังเทียมขา
เหล็ก

จดัซือเ ครืองพิมพ์ดีดธรรมดา

จดัซือเ ครืองดูดฝุ่ น

จดัซือครุภณัฑเ์ก้าอนีงัประชุม

สภา

ค่าจดัซือโต๊ะทาํงานชาํนาญการ

ค่าจดัซือเ ก้าอทีาํงานชาํนาญการ

ค่าจดัซือเ ก้าอขีาเหล็กเบาะหนัง



 

7,200 7,200

6,700 6,700

20,500 20,500

11,600 11,600

19,900 19,900

2,300 2,300

1,900 1,900

54,300 54,300

28,500

19,000 19,000

7,000

7,000 7,000

7,000 7,000

10,500

10,000 10,000

50,000 50,000

831,700 831,700

831,700 831,700

300,000 300,000

ครุภณัฑก์ารเกษตร

ค่าบํารุงรกัษาและปรบัปรุง

ครุภณัฑ์

02.โครงการจดัซอืเ ครอืงออก

กาํลงักายกลางแจ้งพร้อมติดตงั

 หมู่ที 6

01.โครงการจดัซอืเ ครอืงออก

กาํลงักายกลางแจ้งพร้อมติดตงั
 หมู่ที 5

ครุภณัฑก์ีฬา

จดัซือเครืองรบัสง่วิทยุ  ชนิดติด

รถยนต์

01.ค่าจดัซือตู้ลาํโพง

เ อนกประสงค์

01 เ ครอืงขยายเ สยีงแบบ

เ คลือนย้าย
10,500

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ

จดัซือเครืองทาํนําร้อน-นําเ ย็น

ค่าจดัซือเ ครืองทาํนําร้อน-นํา
เ ย็น

02. จดัซือเครืองทาํนําร้อน-นํา

เ ย็น
7,000

01.ค่าจดัซือเครืองตดัหญ้า

01  เ ครืองตดัหญ้าแบบข้อแข็ง 28,500

ครุภณัฑง์านบ้านงานครวั

08.ค่าจดัซือเลือยยนต์

07.ค่าจดัซือไม้วดัระดบั

06.ค่าจดัซือเครืองสว่านไฟฟ้า

05.ค่าจดัซือเครืองตดัไฟเบอร์

04.ค่าจดัซือตู้เ ชอืมไฟฟ้า

03.ค่าจดัซือเครืองสกดั

คอนกรีต

02.ค่าจดัซือปากกาจบัเหล็ก

01.ค่าจดัซือสว่าน



 

 

 

59,000

35,000 35,000

14,000 14,000

74,000 74,000

62,000 62,000

89,250 89,250

51,000 51,000

2,400,000 2,400,000

2,800,000 2,800,000

240,000 240,000

7,300 7,300

19,300 19,300

14,000 19,300 33,300

22,000 22,000

26,300 26,300

484,000

1,700,000 1,700,000

ค่าทีด ิน แ ล ะ
สิงก่ อสร ้า ง

01.โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 พร้อมคูระบายนํา คสล. ถนน

พระยาเมือง  ซอย 2 หมู่ท ี5 
บ้านโคกม่วง

484,000

ค่าก่อสร้างสงิสาธารณูปโภค

01.โครงการติดตงัสณัญาณไฟ

จราจร

01.ค่าจดัซือเครืองหาพิกดัด้วย

สญัญาณดาวเทียม

ครุภณัฑส์าํรวจ

จดัซือจอรบัภาพ ชนิดมอเตอร์

ไฟฟ้า

จดัซือกล้องถ่ายภาพ ระบบ

ดิจิตอล

01.ค่าจดัซือกล้องถ่ายภาพ
ครุภณัฑโ์ฆษณาและเ ผยแพร่

01.ค่าจดัซือเลือยวงเ ดือนไฟฟ้า

ครุภณัฑโ์รงงาน

3) จดัซือถงับรรจุขยะ  แบบ

ยกถงัคอนเ ทนเนอร์

2)ค่าจดัซือรถบรรทุกขยะแบบ
ยกภาชนะ

1)โครงการจดัซือรถบรรทุก

ขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตนั จาํนวน

01.ค่าจดัซือรถจกัรยานยนต์

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่

05.ค่าจดัซือเครืองวดัค่าสาร

ปนเ ปือนในนํา

04.ค่าจดัเครืองวดัค่าความเ ค็ม

03.ค่าจดัซือปมัสบูนําบาดาล

02.ค่าจดัซือปมัสบูนําชนิดหอย

โข่ง

01.ค่าจดัซือเครืองจ่ายสารเคมี

ครุภณัฑอ์นื

โครงการจดัซือเครืองพ่น

หมอกควนั จาํนวน 1 เครือง
59,000



 

 

1,518,000

903,000

132,000

313,000

783,000

1,766,900

1,506,000

4,517,000

23,000 23,000

100,000 100,000

60,000

9,388,000 9,388,000

1,600,000 1,075,000 2,611,400 405,000 19,050,150 19,955,545 3,248,350 24,316,500 114,000,000ร ว ม 18,802,040 12,422,900 250,000 10,263,115

โครงการพระราชดาํริด้าน
สาธารณสขุ

60,000

01. เ งินอดุหนุนศูนย์
ช่วยเ หลือประชาชน

งบ เ งิน
อุด หนุ น

เ งิน อุด หนุ น

เ งินอดุหนุนสว่นราชการ

โครงการขยายเ ขตไฟฟ้า หมู่ที

 1-6 ตาํบลรูสะมิแล

เ งินอดุหนุนสาํหรบัสนับสนุน

อาหารกลางวนั

02 โครงการก่อสร้างอาคาร

เ อนกประสงค์เทศบาลตาํบลรู
สะมิแล

4,517,000

01. โครงการก่อสร้างตลาด
ประชารฐัเทศบาลตาํบลรูสะมิแล

1,506,000

อาคารต่าง ๆ

07.โครงการปรบัปรุงสนาม
กีฬา ต่อเติมรวัสนามกีฬาและ

ประตูเหล็กบานเ ลอืน 
 หมู่ท ี2 บ้านบางปลาหมอ

1,766,900

06.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนนจรูญสาํราญ ซอย 

11 หมู่ที 1 บ้านรูสะมิแล

783,000

04.โครงการวางท่อระบายนํา 
คสล. พร้อมบ่อพกั คสล.หน้า

หมู่บ้านเมืองเ อก  
ถนนจรูญสาํราญ หมู่ท ี1 บ้านรู
สะมิแล

132,000

03.โครงการก่อสร้างถนน คสล
 พร้อมคูระบายนํา คสล. ถนน
ปากนํา

ซอย 23 แยกพูนสวุรรณ์  หมู่ที
 6 บ้านสวนสมเ ด็จ

903,000

05.โครงการปรบัปรุงผิว

จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนหลงั มอ. ซอย 1 หมู่ที 6 
บ้านสวนสมเด็จ

313,000

02.โครงการก่อสร้างถนน คสล
 พร้อมคูระบายนํา คสล  ถนน

หลงั มอ.ซอย 3 
หมู่ที 6 บ้านสวนสมเ ด็จ

1,518,000



 

 

 


